Zápisnica
z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Mengusovce konaného dňa 4. 12. 2018
-----------------------------------------------------------------------------

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu starostu a poslancov
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Voľba návrhovej komisie
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov
11. Rôzne
12. Záver

1. Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta
obce Ján Šoltis .
2. Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Martu Alexajovú.
3. Predsedníčka miestne volebnej komisie p. Ľudmila Kubíková oznámila výsledky volieb na
starostu obce a do obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018 a odovzdala
osvedčenia o zvolení. Novozvolený starosta a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.
Novozvolení starosta Ján Šoltis predniesol príhovor.
4. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Poslanci
program jednomyseľne schválili.
Starostom obce bol za overovateľov zápisnice určený p. Martin Gallo a Ing. Jaroslav Jaroš
5. P. starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli jednomyseľne
zvolení Peter Basarík, Ing. Zuzana Wechterová, Jaroslav Šalling.
6. Starosta informoval poslancov, že poveril poslanca Petra Basaríka za zástupcu starostu.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.

7. P. starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci poverili zvolávaním OZ
Ing. Zuzanu Wechterovú.
8. Ďalej p. starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií a voľbu
ich predsedov a členov. Poslanci návrh prerokovali a zriadili komisie a zvolili predsedov
a členov komisií tak ako je uvedené v uznesení.
9. OZ plat starostu prerokovalo a určilo plat starostu podľa rozsahu výkonu funkcie
určeného doterajším OZ najneskôr 90 dní pred voľbami tak ako je uvedené v uznesení.
10. Poslanci prerokovali výšku odmien v zásadach odmeňovania poslancov a nenavrhli
zvýšenie odmien.
11. V rôznom starosta obce informoval novozvolených poslancov s rokovacím dňom
obecného zastupiteľstva, ktorý je spravidla utorok so začiatkom o 17. hod.
12. V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial správne a rozumné
rozhodnutia počas celého volebného obdobia.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou tvoria prílohu zápisnice.
Zapísala: Ing. Marta Alexajová

Ján Šoltis
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Martin Gallo
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Ing. Jaroslav Jaroš

………………………………

