Obecné zastupitelstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 21.12.2010
o 18.00hod. v kultúrnom dome Neporadza.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných novozvolených poslancov,
pozvaných hostí a ostatných prítomných občanov.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli určení: Ing. Jakubek Vladislav a p. Dlábik Jozef.
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda miestnej volebnej komisie pán Jaroslav Kyselica oboznámil prítomných s
výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 27.11.2010. Skonštatoval, že
volieb sa zúčastnilo 388 voličov, za starostu obce bol zvolený p. Kopecký Marián, ktorý
vykonával funkciu starostu i v predchádzajúcom volebnom období a za poslancov Bednár Ján,
Cmarko Pavol, Dlábil Jozef, Hanincová Katarína, Ing. Jakubek Vladislav, Laššo Juraj,
Štefánková Janka.
Po oznámení výsledkov odovzdal starostovi obce a poslancom osvedčenie o zvolení.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Po oznámení výsledkov volieb starosta obce prečítal znenie sľubu, ktorý potvrdil svojím
podpisom.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva prečítal zvolený poslanec p. Ján Bednár
a následne poslanci svojím podpisom potvrdili sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta obce vo svojom príhovore oslovil prítomných poslancov a hostí. Apeloval na
spoluprácu občanov s obecným zastupiteľstvom a starostom obce, poprosil občanov
o trpezlivosť pri riešení niektorých problémov, ktoré sa nedajú vybaviť ihneď. Obec musí
postupovať podľa platných zákonov, ktoré veľakrát komplikujú riešenie hoci i ľahkých veci.
Dôležitá je schopnosť správne posúdiť požiadavky občanov a čo obec potrebuje, ako i nájsť
spôsob riešenia. Poďakoval p. Anne Slovákovej, Jánovi Fialovi a Jánovi Laššovi za
vykonávanie funkcie poslanca v predchádzajúcich obdobiach sa spoluprácu, poďakoval im za
porozumenie a podporu počas celého volebného obdobia a poprial im v ich ďalšom živote
veľa pracovných a osobných úspechov. Novozvoleným poslancom zaželal pevné zdravie,
rozvážnosť pri rozhodovaní o spôsobe riešenia problémov v našej obci.
Na záver poprial všetkých veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov, splnenie
predsavzatí, aby nastávajúce obdobie prinieslo do medziľudských vzťahov ešte viac
porozumenia a ľudskosti.

Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Oboznámil prítomných poslancov i hostí s programom zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie.
3. Voľba zástupcu starostu, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
4. Diskusia.
5. Schválenie uznesenia
6. Záver.
Poslanci schválili program zasadnutia počtom hlasov všetkých prítomných.
1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zákona č. 102/2010 Z. z. musí obecné zastupiteľstvo poveriť zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 a od. 6 tretia veta zákona jedného z členov zastupiteľstva. Na základe dohovoru
s poslancami OZ starosta navrhol poveriť zvolávaním a vedením zasadnutí v uvedených
prípadoch poslankyňu Katarínu Hanincovú
2.

Voľba volebnej a návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej i volebnej komisie:
návrhová komisie predseda
Janka Šefánková
členovia
Ján Bednár
Jozef Dlábik
volebná komisia
predseda
Katarína Hanincová
členovia
Pavol Cmarko
Juraj Laššo
Poslanci schválili zloženie komisií počtom hlasov všetkých prítomných.
3. Voľba zástupcu starostu obce, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov,
Starosta obce požiadal návrhovú a volebnú komisiu o podanie návrhov a prevedenie voľby.
Predsedníčka návrhovej komisie p. Janka Štefánková predložila návrh na obsadenie funkcie
zástupcu starostu a tiež návrh na zriadenie komisií a ich predsedov.
Návrh na obsadenie funkcie zástupcu starostu: Pavol Cmarko
Návrh na zriadenie komisií a ich predsedov:
Komisie výstavby a plánovania p. Ján Bednár
Komisie finančnej p. Katarína Hanincová
Komisie na ochranu verejného poriadku Ing. Vladislav Jakubek
Komisie pre školstvo, kultúru a šport p. Janka Štefánková
Zboru pre občianske záležitosti p. Helena Laššová

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára členovia: Juraj Laššo, Ján
Bednár, Katarína Hanincová /podľa politickej príslušnosti, zákon č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov/.
Predsedníčka volebnej komisie p. Katarína Hanincová po podaní návrhov previedla voľbu
zástupcu starostu i predsedov komisií.
4. Diskusia
V diskusií vystúpil p. František Richtárech, ktorý mal pripomienku k obsadeniu
funkcie zástupcu starostu obce, kde podľa jeho názoru mal byť zástupca starostu zvolený
z poslancov bývajúcich v časti Rožňová Neporadza. Odôvodnenie obsadenia vysvetlil starosta
obce s tým, že zástupcom starostu je poslanec, ktorému vo voľbách voliči dali najviac hlasov.
Poslanec Juraj Laššo poznamenal, že nie je správne deliť obsadenie pozícií podľa časti obce.
Pani Anna Slováková vo svojom príspevku vyjadrila sklamanie nad nízkou účasťou občanov
na zasadnutí, kladne hodnotila prácu starostu a poslancov v predchádzajúcom volebnom
období, osobitne vyzdvihla snahu starostu riešiť problémy obce ako i jeho schopnosť rýchlo si
osvojiť problematiku samosprávy. Požiadala zvolených poslancov o ústretovosť voči
starostovi, súčinnosť počas celého volebného obdobia.
Pán Jaroslav Dlábik poznamenal, že je potešujúci záujem mladých občanov o dianie v obci,
čo sa odzrkadlilo i na omladení obecného zastupiteľstva.
5. Schválenie uznesenia
Návrh na schválenie uznesenia prečítala predsedníčka návrhovej komisie.
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 21.12.2010
Obecné zastupiteľstvo v obci Neporadza
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Marián Kopecký zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : Bednár Ján
Cmarko Pavol
Dlábil Jozef
Hanincová Katarína
Ing. Jakubek Vladislav
Laššo Juraj
Štefánková Janka

C. zriaďuje
komisie, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisiu výstavby a územného plánovania
Komisiu finančnú
Komisiu na ochranu verejného poriadku
Komisiu pre školstvo, kultúru a šport
Zbor pre občianske záležitosti
Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom
iných funkcií podľa zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov

D. volí
1. zástupcu starostu Pavla Cmarku
2. predsedu Komisie výstavby a plánovania p. Ján Bednár
predsedu Komisie finančnej p. Katarína Hanincová
predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku Ing. Vladislav Jakubek
predsedu Komisie pre školstvo, kultúru a šport p. Janka Štefánková
predsedu Zboru pre občianske záležitosti p. Helena Laššová
členov Komisie pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných
funkcií: Juraj Laššo – KDH, Ján Bednár – SNS, Katarína Hanincová – nezávislý poslanec.
E: poveruje
Poslanca Katarínu Hanincovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 a od. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Záver
Nakoľko už nebol žiadny diskusný príspevok poďakoval starosta všetkým prítomným
za účasť a schôdzu ukončil.

Zapisovateľka : Jana Šebáňová
Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Starosta obce:
Marián Kopecký

Overovatelia: Ing. Vladislav Jakubek
Jozef Dlábik
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