OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva, novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 10.12.2014 o 19 – tej hodine v budove
obecného úradu sa uskutoční
„USTANOVUJÚCE“ ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO FUNKČNOM OBDOBÍ 2014 - 2018

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Voľba mandátovej komisie
7. Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie
8. Príhovor novozvoleného starostu obce
9. Zriadenie komisií
10. Diskusia
11. Návrh na doplnenie uznesenia
12. Záver

Beniciach: 05.12.2014

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

Vyvesené: 05.12.2014
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Zápisnica z „ustanovujúceho“ obecného zastupiteľstva konaného
dňa 10.12.2014
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných; novozvolených poslancov, zapisovateľku
miestnej volebnej komisie Emíliu Remšíkovú, predsedu miestnej volebnej komisie Nadeždu
Vankovú, hlavného kontrolóra obce Janku Jesenskú.
V zmysle zákona o používaní symbolov Slovenskej republiky, podľa rokovacieho poriadku
bola spustená hymna Slovenskej republiky.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
O výsledkoch volieb predniesla správu predseda miestnej volebnej komisie Nadežda
Vanková. Správa MVK je súčasťou zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia.
Predseda MVK odovzdala osvedčenia o zvolení všetkým prítomným novozvoleným
poslancom a starostovi obce.
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta obce (doterajší) Ing. Milan Remšík zložil zákonom predpísaný sľub
a svojim podpisom ho potvrdil. Insígnie obce mu odovzdal „najstarší“ zvolený poslanec v
minulom funkčnom období Milan Levický. Sľub starostu obce je prílohou tejto zápisnica
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Za novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva prečítala sľub Anna Žiarová.
Novozvolení poslanci sľub potvrdili podpisom. Sľub poslancov je prílohou tejto zápisnice.
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta dal schváliť program rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.
6. Voľba mandátovej komisie
Starosta dal návrh na zvolenie mandátovej komisie v zložení: Milan Levický, Dušan
Schumichrast a Anna Žiarová. Tento návrh poslanci obecného zastupiteľstva schválili.
Predsedom komisie je Anna Žiarová. Táto komisia bude pracovať v tomto zložení v celom
funkčnom období 2014 – 2018 v prípade volieb a iných potrebných aktov.
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Anna Žiarová – predseda mandátovej komisie prečítala návrh na uznesenie a podala správu,
ktorá bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie.
8. Príhovor novozvoleného starostu obce
Starosta v krátkom prejave sa poďakoval obyvateľom obce za opätovné zvolenie, za zvolenie
členov obecného zastupiteľstva. Vyslovil konštatovanie, že je pred nami ďalšie náročné
obdobie, v ktorom musíme potvrdiť správnosť rozhodnutia obyvateľov.
Spomenul 750. výročie od prvej zmienky o založení obce. V tomto duchu sa bude niesť celé
volebné obdobie, kde to vyvrcholí v roku 2017 oslavami. Zároveň sa bude pokračovať
v budovaní infraštruktúry obce podľa schváleného rozpočtu.
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9. Zriadenie komisií
V tomto bode starosta obce navrhol, aby bola jedna „stála“ komisia zo zákona „Komisia na
ochranu verejného záujmu“. Ostané komisie, ktoré boli v minulom období finančná, stavebná
sociálna .. sa zrušujú. Komisia na ochranu verejného záujmu bola zvolená v zložení: Anna
Žiarová – predseda, Viliam Hajný a Rastislav Romančík – členovia.
Do rady školy pokračujú poslanci Anna Žiarová, Viliam Hajný, Dušan Schumichrast.
10. Diskusia
Neboli vznesené nové príspevky
11. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli doplnené
12. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Milan Levický

Podpis starostu obce
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