Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Šalgočke,
konaného dňa 04. decembra 2014 o 18,00 hod.
v Kultúrnom dome v Šalgočke
Prítomní : poslanci OZ Mária Klištincová, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková
Gabriela Matušniaková, Tibor Kišš, Ing. Ľubomír Psota, podľa prezenčnej listiny
starostka obce – Helena Mesárošová
zapisovateľka – Henrieta Korcová
občania – podľa prezenčnej listiny
Konštatuje sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných, za zapisovateľku určila Henrietu
Korcovú.
Navrhla za navrhovateľov zápisnice: p. Miroslava Kohýla a p. Vieru Majkovú
za overovateľov zápisnice: p. Tibora Kišša a p. Petra Koboru
Starostka obce p. Helena Mesárošová prítomných poslancov oboznámila s programom
ustanovujúceho zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Voľba zástupcu starostu
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
Starostka obce Helena Mesárošová poďakovala za doterajšiu spoluprácu poslancom Márii
Klištincovej, Petrovi Koborovi, Miroslavovi Kohýlovi, Viere Majkovej a Gabriele
Matušniakovej, ďalej učiteľkám ZŠ s MŠ Zemianske Sady, kronikárke p. Drápalovej a za
spoluprácu s obecným úradom rodinám Kiššovej, Mošathovej a Sobotovičovej, rodine
Jaroslava Košťánya, rodine Holubovej, rodine Jaroslava Majku, rodine Vincenta Majku,
rodine Ľuboša Stranovského, rodine Matušniakovej, rodine Hrachovej, rodine Košťálovej,
a za účasť na jesennej výzdobe k Šarkaniáde 2014 rodine Sobekovej, rodine Flekrovej, rodine
Dekanovej, rodine Košťányovej, rodine Kohýlovej, p. Degmovej a rodine Mesárošovej
a Šikulovej, ktorým odovzdala pamätné listy.
Bod č. 3 – Výsledky volieb do orgánov samospráva
Starostka obce požiadala p. Máriu Klištincovú ako predsedkyňu miestnej volebnej komisie pri
voľbách do orgánov samosprávy, aby predniesla výsledky volieb. Na základe hlasovania
oprávnených voličov a platných volebných lístkov za starostu obce bola zvolená Helena
Mesárošová a za poslancov obce boli zvolení Peter Kobora, Ľubomír Psota, Miroslav Kohýl,
Tibor Kišš a Viera Majková.
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Bod č. 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Následne bolo pristúpené k zloženiu sľubu starostu obce, ktorí po prečítaní p. Helena
Mesárošová podpísala a p. Mária Klištincová jej odovzdala insígnie obce a osvedčenie
o zvolení za starostu obce.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie konštatuje, že novozvolená starostka obce Helena
Mesárošová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Bod. č. 5 – Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Po tomto starostka obce vyzvala nových poslancov, aby predstúpili, prečítala ich sľub
a požiadala ich o jeho podpísanie. Odovzdala im ich osvedčenie o zvolení za poslanca obce
a požiadala o zaujatie miesta poslanca.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie konštatuje, že zvolení poslanci obce Tibor Kišš, Peter
Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková a Ing. Ľubomír Psota zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Bod. č. 6 – Vystúpenie novozvoleného starostu
V ďalšom bode programu starostka obce predniesla svoj príhovor o svojich plánoch
a projektoch, ktoré by chcela v nasledujúcom volebnom období realizovať.
Bod. č. 7 – Voľba zástupcu starostu
Na základe zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zz. starostka pristúpila k voľbe zástupcu
starostu a podľa najvyššieho počtu získaných hlasov navrhla za svojho zástupcu p. Petra
Koboru. Poslanec Peter Kobora túto funkciu prijal.
Starostka obce konštatuje, že zástupca starostu bol zvolený.
Bod. č. 8 - Diskusia
Po vyzvaní starostky obce o príspevky do diskusie sa z prítomných prihlásila p. Emília
Košťányová, ktorá požiadala, či by obec mohla poskytnúť finančný príspevok na pomôcky –
karimatka a nové ozvučenie, ženám, ktoré chodia do kultúrneho domu cvičiť a taktiež, že
verejná výzdoba, ktorá sa robí v obci, by sa mohla rozšíriť aj na ostatné časti obce, napríklad
v časti pri soche Sv. Žigmunda. Starostka obce sa poďakovala za jej návrhy a usmernila, že
v prípade požiadavky o finančný príspevok je potrebné podať na obecný úrad písomnú
žiadosť, ktorú prerokuje obecné zastupiteľstvo. Keďže ďalšie príspevky neboli vznesené,
starostka obce oboznámila poslancov a prítomných s pripravovanými obecnými akciami, a to
19.12.2014 s vianočným trhom, 31.01.2015 obecným plesom a 14.02.2015 s obecnom
zabíjačkou a fašiangami.
Bod. č. 9 – Schválenie uznesení
V poslednom bode programu navrhovateľka uznesení p. Viera Majková predniesla návrh
uznesení:
Návrh uznesenia č.1 /5/2014:
OZ berie na vedomie:
1/ výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2/ vystúpenie novozvolenej starostky obce
OZ konštatuje, že:
1/ novozvolená starostka obce Helena Mesárošová zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce
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2/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Tibor Kišš, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera
Majková a Ing. Ľubomír Psota zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
OZ schvaľuje voľbu zástupcu starostky obce poslanca Petra Koboru.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
OZ schválilo uznesenie č. 1/5/2014.

Starostka obce :

Helena Mesárošová, v.r.

Overovatelia :

Tibor Kišš, v.r.
Peter Kobora, v.r.

Zapisovateľka :

Henrieta Korcová, v.r.

V Šalgočke 04.12.2014
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