ZÁP IS NI CA
z 26. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 15.8.2014
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Marián Čarnický, Peter Čarnický, Štefan Czölder, Július Jesze, Jana Pronská, Ján
Plencner – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková, Ondrej Klekner – poslanci OZ
Neospravedlnená:
Bc. Janka Ivančová – poslankyňa OZ
Verejnosť:
Michal Pronský
Rokovanie OZ začalo o 9.00 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 26. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
8.8.2014.
Takto predložený návrh bol schválený 6 prítomnými poslancami.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na celé funkčné
obdobie rokov 2014 až 2018
3. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie
rokov 2014 až 2018
4. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Anna Bobáková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Jana Pronská, Štefan Czölder
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Marián Čarnický, Július Jesze
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Bod č. 2:
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na celé funkčné
obdobie rokov 2014 až 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. zo dňa 7.
júla 2014 vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov
(primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce.

Uznesenie č. 387/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na celé funkčné obdobie rokov
2014 až 2018 na plný úväzok.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 3
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov
2014 až 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. zo dňa 7.
júla 2014 vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov
(primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014.
Obec Nálepkovo k 31.12.2013 mala 3234 obyvateľov.
Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov počet poslancov na celé funkčné obdobie môže byť 9 až 11.
Uznesenie č. 388/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje určenie
poslancov obecného zastupiteľstva v Nálepkove v počte 9 na celé funkčné obdobie
rokov 2014 až 2018 a jeden volebný obvod podľa § 9, ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
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Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 4:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil cca o 9,15 hod.

Dušan Slivka
starosta obce

Overovatelia:

Marián Čarnický

…............................

Július Jesze

…............................

Zapísala: Anna Bobáková
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