O B E C H O R N Ý H R I Č O V, Obecný úrad
013 42 Horný Hričov 191
Dedina ako záhrada v súťaži Dedina roka 2011

Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 3.12.2014 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Sľub novozvoleného starostu a odovzdanie insígnií
6. Sľub novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
7. Príhovor novozvoleného starostu
8. Určenie platu starostu obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4
ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
9. Prijatie uznesenia
10. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov,
novozvoleného starostu, novozvolených poslancov a občanov na rokovaní ustanovujúceho
obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program, ktorý poslanci následne schválili.
K bodu 3:
V tomto bode starosta určil za zapisovateľku p. Bistiakovú a za overovateľov záznamu určil
Ing. daniela Badíka a Ing. Petra Marčiša. Poslanci s určením súhlasili.
K bodu 4:
Starosta poprosil p. Bistiakovú ako podpredsedníčku miestnej volebnej komisie, aby
informovala prítomných o výsledkoch volieb. Po informácii odovzdala novozvolenému
starostovi a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. Poslanci tento bod vzali na
vedomie.

K bodu 5:
V tomto bode starosta Ing. Jozef Trizuljak prečítal zákonom predpísaný sľub novozvolenému
starostovi Ing. Dušanovi Ďuríčkovi, ktorý sľub zložil a potvrdil to svojím podpisom.. Po
zložení sľubu bývalý starosta odovzdal novozvolenému starostovi insígnie obce a následne
mu dal slovo na vedenie rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva.
K bodu 6:
Starosta Ing. dušan Ďuríček prečítal zákonom predpísaný sľub novozvoleným poslancom
a podľa poradia ich vyzval, aby zložili sľub, ktorý potvrdili svojím podpisom.
K bodu 7:
V tomto bode novozvolený starosta predniesol príhovor, kde ubezpečil prítomných, že svoju
funkciu bude vykonávať svedomite, bude sa snažiť spolupracovať s občanmi ako aj
s vedením firiem a dúfa, že spolupráca s poslancami bude viesť našu obec k dobrým
výsledkom a dostane sa do popredia.
K bodu 8:
Starosta predložil poslancom na prerokovanie určenie platu starostu v zmysle § 11 ods. 4
písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2
zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Dal poslancom slovo na vyjadrenie.
Poslanec Ing. Daniel Badík navrhol, aby sa minimálny plat starostu zvýšil o 60%. Poslanec
Lukáš Panák navrhol, že nakoľko ešte len začína mal by sa minimálny plat zvýšiť o 30%.
Ostatní poslanci nedali žiadne návrhy, preto starosta dal hlasovať za návrh so zvýšením
o 60%. Za tento návrh boli štyria poslanci a proti boli traja poslanci. Za návrh poslanca
Panáka sa už nehlasovalo, nakoľko bolo jednoznačné hlasovanie za návrh poslanca Badíka.
K bodu 9:
Jeden z určených overovateľov zápisu prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili.
K bodu 10:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 3.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 75/2014
konštatuje,

že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa

2. K schváleniu programu ustanovujúceho zastupiteľstva
Uznesenie č. 76/2014
schvaľuje program uvedený v zápisnici
Hlasovanie:

za: Ing. Daniel Badík
Ing. Peter Marčiš
p. Anton Nemčík
p. Peter Trajčík
p. Jozef Pytel

proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
3. K určeniu zapisovateľa a overovateľov zápisu
Uznesenie č. 77/2014
určuje
a) za zapisovateľku p. Bistiakovú
b) za overovateľov zápisu Ing. Daniel Badík
Ing. Peter Marčiš
4. K oznámeniu výsledkov volieb na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 78/2014
berie na vedomie oznámenie o výsledku volieb
5. K zloženiu sľubu starostu obce
Uznesenie č. 79/2014
konštatuje že novozvolený starosta Ing. Dušan Ďuríček zložil zákonom predpísaný sľub
6. K zloženiu sľubu poslancov
Uznesenie č. 80/2014
konštatuje že novozvolení poslanci: Ing. Daniel Badík
Bc. Lukáš Panák
Ing. Peter Marčiš
Mgr. Juraj Králik
p. Peter Trajčík
p. Miroslav Káčer
p. Adriana Vydrová
zložili zákonom predpísaný sľub.

7. K príhovoru starostu
Uznesenie č. 81/2014
Berie na vedomie príhovor starostu obce
8. K určeniu platu starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § č ods. 2 zákona 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
Uznesenie č. 82/2014
určuje plat starostovi obce so zvýšením o 60%
Hlasovanie:
za: Ing. Daniel Badík
Mgr. Juraj Králik
Ing. Peter Marčiš
p. Peter Trajčík
proti: p. Adriana Vydrová
p. Miroslav Káčer
Bc. Lukáš Panák
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
Uznesenia 75/2014 – 82/2014 z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva konaného
dňa 3.12.2014 boli jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniel Badík
Ing. Peter Marčiš
Mgr. Juraj Králik
Bc. Lukáš Panák
p. Miroslav Káčer
p. Peter Trajčík
p. Adriana Vydrová
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

