Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa
2.1.2015 o 15,00 hod. v svadobke.

Na 1. ustanovujúcom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starosta: Štefan Juráš
• novozvolená starostka: Mgr. Eva Černeková
• novozvolení poslanci: Peter Jamriška, Božena Janšáková, Ivan Ribárski, Roman Trimel, Bc.
Michaela Vojtková, Miroslav Zálešák, Ing. Helena Zdravecká
• predsedníčka MVK: Ing. Anna Marečková
• zapisovateľka: Elena Štefková
• hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledku volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostky
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Voľba zástupcu starostky.
7. Vystúpenie starostky.
8. Diskusia.
9. Záver.

K bodu č. 1. - Otvorenie zasadnutia
Starosta Štefan Juráš prítomných privítal a otvoril zasadnutie.

K bodu č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Elena Štefková. Za overovateľov zápisnice boli určení Ivan
Ribárski a Roman Trimel.

K bodu č. 3. – Oznámenie výsledku volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenej starostky a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Predsedníčka MVK Ing. Anna Marečková oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy
konané dňa 15.11.2014 a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke Mgr. Eve
Černekovej a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 4. – Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
Novozvolená starostka zložila sľub a svojím podpisom tento sľub potvrdila. Od doterajšieho
starostu Štefana Juráša prevzala insígnie a ujala sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia.

K bodu č. 5. – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolená starostka prečítala sľub za novozvolených poslancov a tí zároveň svojím
podpisom sľub potvrdili.

K bodu č. 6. – Voľba zástupcu starostky
Za zástupkyňu pani starostka navrhla, vzhľadom k tomu, že dostala najväčšiu podporu od
voličov, Ing. Helenu Zdraveckú. Ing. Helena Zdravecká vyjadrila súhlas s návrhom a o
jej zvolení rozhodli poslanci jednomyseľne.

K bodu č. 7. – Vystúpenie starostky
Pani starostka sa prihovorila prítomným a vo svojom príhovore poďakovala za prejavenú
dôveru, ktorú jej občania obce zverili. Taktiež poďakovala bývalým poslancom obecného
zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu ako i odchádzajúcemu pánovi starostovi
Štefanovi Jurášovi. Zároveň vyjadrila svoje plány do budúcnosti, ktoré by chcela v pozícii
starostky uskutočniť.

K bodu č. 8. – Diskusia
Do diskusie sa prihlásil odchádzajúci pán starosta Štefan Juráš, ktorý poprial novozvolenej
starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva veľa úspechov v nasledovnom
období a zároveň zhrnul niektoré problémy na ktoré bude treba upriamiť svoju pozornosť.
Bývalému obecnému zastupiteľstvu, zamestnancom obecného úradu a obyvateľom obce
poďakoval.

Uznesenie č. 1
Za zástupkyňu starostky bola jednomyseľne zvolená Ing. Helena Zdravecká.

K bodu č. 14. – Záver

Oficiálnu časť pani starostka ukončila poďakovaním všetkým za účasť a 1. ustanovujúce
zasadnutie ukončila o 16:00 hod.
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zástupkyňa starostky
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