
Zápisnica 
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov, 

konaného dňa 15. 12. 2014 o 17.00 hod.   

Prítomní:         Anton Cuprák, starosta obce
                          Poslanci:  Ján Kanuščák, Marián Mizerák, Ing. Peter Krenický, Ing. Milan Tomko, 

Ing. Ľubomír Kanuščák, Bc. Jozef Bujnovský, Jozef Lazorík.
                        
Ďalší prítomní:   Mária Tomčíková, zapisovateľka
                             Ing. Eva Lazoríková – predsedníčka MVK.

Verejnosť:  občania obce

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu obce
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 
      8.   Určenie platu starostu obce
      9.   Diskusia

10. Záver

K bodu 1. Otvorenie
     
     Rokovanie OcZ otvoril Anton Cuprák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.        

K     bodu 2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
    
      Za zapisovateľku určil starosta obce p. Máriu Tomčíkovú a za overovateľov zápisnice Bc. Jozefa 
Bujnovského a Ing. Milana Tomka.

K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
    
      Predsedníčka miestnej volebnej komisie v Ďačove, Ing. Eva Lazoríková oboznámila prítomných 
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
    
     Starosta požiadal najstaršieho poslanca p. Jozefa Lazoríka, aby prečítal znenie sľubu. 
Predsedníčka MVK po zložení sľubu odovzdala novozvolenému starostovi obce osvedčenie o 
zvolení za starostu obce.
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K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
    
     V tomto bode požiadal o slovo poslanec p. Jozef Lazorík, ktorý sa vzdal mandátu poslanca. 
Ostatní poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a predsedníčkou MVK im bolo odovzdané 
osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.  

K bodu 6. Príhovor starostu
     
     Novozvolený starosta p. Anton Cuprák predniesol prítomným príhovor starostu obce.

Uznesenie č. 1/2014
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.
 
a) berie na vedomie
   1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2. vystúpenie novozvoleného starostu

b) konštatuje, že:
   1. novozvolený starosta obce Anton Cuprák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
   2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ:
      Jozef Bujnovský
      Ján Kanuščák
      Ľubomír Kanuščák
      Peter Krenický
      Marián Mizerák
      Milan Tomko

   3. Jozef Lazorík sa vzdal mandátu poslanca.

  Po zložení sľubu poslancov starosta konštatoval, že OcZ je unášania schopné a spôsobilé rokovať. 
         

K bodu 7.    Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OcZ  

     Starosta obce poveril poslanca Milana Tomka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 
OcZ v prípadoch podľa  § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 2/2014
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade s § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.  
poveruje
poslanca Milana Tomka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OcZ v prípadoch podľa 
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnim zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:    za:   5     
                  proti :   0         
             zdržal sa:  0  
          nehlasoval:  1 – Milan Tomko
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K bodu 8. Určenie platu starostu obce

     Starosta oboznámil prítomných, že plat starostu bol určený už predošlým OcZ a to v súlade so 
zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3/2014:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Antona Cupráka vo výške 1 360,- €. 

Hlasovanie:    za:   6      
                  proti :   0         
            zdržal sa:   0    

K bodu   9. Diskusia  
     
     V tomto bode vystúpilo viacero občanov so svojimi názormi, pripomienkami, návrhmi a 
pohľadmi na obec a život v obci.

K bodu  10. Záver
 
     V závere bol predložený návrh uznesenia na schválenie.

Hlasovanie:    za:   6      
                  proti :   0         
            zdržal sa:   0    

Starosta poďakoval prítomným za účasť.
Zasadnutie OcZ bolo ukončené  o 19. 00 hod.

Zapísala: Mária Tomčíková
                         

                       ....................................................    
                                                                              Anton Cuprák

   starosta obce

Overovatelia: 
Bc. Jozef Bujnovský                                             ...................................................

Ing. Milan Tomko                                           ...................................................
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