Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Horné Dubové
konaného dňa 12.12.2014 v Kultúrnom dome v Hornom Dubovom
Na úvod zasadnutia zaznela štátny hymna.
Prvé zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové otvoril starosta
obce pán Hrčka.
Pre dnešné rokovanie určil zapisovateľku Alenu Selnekovičovú a overovateľov zápisnice
Bc. Katarínu Šurinovú a Petra Remenára.
Starosta obce požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani Violu Študencovú, aby
predložila prítomným správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí na funkciu
starostu obce a funkcie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 15.11.2014
Pani Študencová predložila správu o výsledkoch volieb (príloha zápisnice) a požiadala
zvoleného starostu pána Jána Hrčku, aby zložil sľub starostu obce Horné Dubové na obdobie
rokov 2015-2018.
Starosta obce pán Ján Hrčka prečítal a podpísal sľub.
V ďalšom bode novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové svojim
podpisom potvrdili sľub poslanca.
Zložením sľubu poslancov vyhlásil starosta Obecné zastupiteľstvo obce Horné Dubové za
ustanovené.
Nasledoval príhovor zvoleného starostu .
Potom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh programu
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
3. Poverenie zástupcu - poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
5. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
6. Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov a členov komisií
7. Schválenie uznesení
8. Diskusia
9. Záver
O návrhu dal hlasovať.
Prítomní: 5 poslancov
Za: 5 poslancov
Proti : 0

3. Zastupovaním starostu a zároveň poslancom oprávneným zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia
veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov navrhol starosta poslankyňu Ing. Denisu Danišovú
O návrhu dal hlasovať.
Prítomní: 5 poslancov
Za: 5 poslancov
Proti : 0
4. Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej a mandátovej komisie.
Do mandátovej komisie navrhol starosta týchto členov: Ľudmila Šurinová
Monika Odlerová
Kvetoslava Stanová
O návrhu dal hlasovať.
Prítomní: 5 poslancov
Za: 5 poslancov
Proti : 0
Do návrhovej komisie navrhol starosta týchto členov: Alena Selnekovičová
Leonard Slabý
Emil Šurina
O návrhu dal hlasovať.
Prítomní: 5 poslancov
Za: 5 poslancov
Proti : 0

5. Pani Ľudmila Šurinová predložila správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu
starostu a poslancov obce Horné Dubové a taktiež o predložení čestných prehlásení starostu
a poslancov obce Horné Dubové, že nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou starostu
a poslancov.

6. V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien
a doplnkov, obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie a to
- komisiu pre verejný poriadok a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
územnej samosprávy a
- komisiu pre kultúru a šport
Na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného obecného zastupiteľstva starosta navrhol zvoliť
predsedov a členov týchto komisií.

Za predsedu komisie verejného poriadku a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov územnej samosprávy navrhol Stanislava Skýpalu
za členov komisie Ing. Denisu Danišovú, Tomáša Hrachu, Petra Remenára a
Bc. Katarínu Šurinovú
Za predsedu komisie pre kultúru a šport navrhol Tomáša Hrachu
za členov komisie Ing. Denisu Danišovú, Petra Remenára, Stanislava Skýpalu a
Bc. Katarínu Šurinovú
O návrhu dal hlasovať.
Prítomní: 5 poslancov
Za: 5 poslancov
Proti : 0

7. Predsedkyňa návrhovej komisie pani Selnekovičová predložila návrh na uznesenie.
O návrhu uznesení dal starosta obce hlasovať
Prítomní: 5 poslancov
Za: 5 poslancov
Proti : 0

8. V diskusii vystúpil predseda PD Horné Dubové- Naháč Ing. Pavol Levársky a predseda
Jednoty dôchodcov v Hornom Dubovom pán Teodor Stano. Obidvaja diskutujúci pozdravili
starostu obce a nové zastupiteľstvo, popriali im veľa úspechov v práci a vyjadrili nádej na
pokračovanie dobrej spolupráce s jednotlivými organizáciami
9. Na záver nášho rokovania starosta všetkým poďakoval za účasť a poprial Vám dobré
zdravie, šťastie a spokojnosť v novom roku.

V Hornom Dubovom, dňa 12.12.2014
Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia:
Bc. Katarína Šurinová

________________________

Peter Remenár

____________________

SĽUB

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej
republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem
pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“

Ján H r č k a

......................................

V Hornom Dubovom, dňa 12.12.2014

SĽUB
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Ing. Denisa Danišová

.................................................

Tomáš Hracho

...................................................

Peter Remenár

...................................................

Stanislav Skýpala

.................................................

Bc. Katarína Šurinová

...................................................

V Hornom Dubovom, dňa 12.12.2014

Správa mandátovej komisie

Mandátová komisia konštatuje, že
1. novozvolený starosta Ján Hrčka zložil zákonom predpísaný sľub a obdržal
osvedčenie o zvolení za starostu obce Horné Dubové vydané miestnou volebnou
komisiou
2. poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Denisa Danišová, Tomáš Hracho,
Peter Remenár, Stanislav Skýpala a Bc. Katarína Šurinová, zložili zákonom
predpísaný sľub a obdržali osvedčenie o zvolení za poslanca vydané miestnou
volebnou komisiou
3. starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva predložili vlastnoručne podpísané
čestné prehlásenia, že nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou starostu
a poslancov

V Hornom Dubovom, dňa 12.12.2014

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 12.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu predsedov komisií.
3. Poverenie zástupcu starostu a zároveň poslanca oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3
tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e
1. novozvolený starosta obce Horné Dubové Ján Hrčka zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Denisa Danišová, Tomáš Hracho,
Peter Remenár, Stanislav Skýpala, Bc. Katarína Šurinová zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva
3. starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva predložili vlastnoručne podpísané
čestné prehlásenia, že nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou starostu
a poslancov

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
A. z r i a ď u j e
1. Komisiu verejného poriadku a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov územnej samosprávy
2. Komisiu pre kultúru a šport

B. v o l í
a) predsedu komisie verejného poriadku a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov územnej samosprávy Stanislava Skýpalu a členov komisie
Ing. Denisu Danišovú, Tomáša Hrachu, Petra Remenára a Bc. Katarínu Šurinovú
b) predsedu komisie pre kultúru a šport Tomáša Hrachu a členov komisie
Ing. Denisu Danišovú, Petra Remenára, Stanislava Skýpalu a Bc. Katarínu Šurinovú

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
Poveruje
poslankyňu Ing. Denisu Danišovú zastupovaním starostu a zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia
veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

Starosta obce: Ján Hrčka
V Hornom Dubovom, dňa 12.12.2014

Správa miestnej volebnej komisie
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí
v obci Horné Dubové konaných 15.11.2014

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce

322
239
239
234
5
5
235

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:
Tomáš Hracho, nezávislý kandidát
Denisa Danišová, SMER - SD
Katarína Šurinová, nezávislý kandidát
Peter Remenár, nezávislý kandidát
Stanislav Skýpala, nezávislý kandidát

s počtom 118 hlasov
s počtom 107 hlasov
s počtom 98 hlasov
s počtom 83 hlasov
s počtom 83 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Ján Hrčka, nezávislý kandidát s počtom 150 hlasov

Zápisnica miestnej volebnej komisie bola podpísaná dňa 15.11.2014
všetkými 5 členmi miestnej volebnej komisie v Hornom Dubovom.

V Hornom Dubovom, dňa 12.12.2014

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný Tomáš Hracho, nar. 21.03.1979, bytom Horné Dubové 145,
týmto čestne prehlasujem, že nevykonávam žiadnu funkciu nezlučiteľnú
s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

_____________________

V Hornom Dubovom, 12.12.2014

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaná Ing. Denisa Danišová, nar. 11.4.1975,
bytom Horné Dubové 40, týmto čestne prehlasujem, že nevykonávam žiadnu
funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

_____________________

V Hornom Dubovom, 12.12.2014

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaná Bc. Katarína Šurinová, nar. 27.2.1976,
bytom Horné Dubové 102, týmto čestne prehlasujem, že nevykonávam
žiadnu funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva.

_____________________

V Hornom Dubovom, 12.12.2014

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný Stanislav Skýpala, nar. 7.11.1955, bytom Horné Dubové 98,
týmto čestne prehlasujem, že nevykonávam žiadnu funkciu nezlučiteľnú
s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

_____________________

V Hornom Dubovom, 12.12.2014

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný Peter Remenár, bytom Horné Dubové 78, týmto čestne
prehlasujem, že nevykonávam žiadnu funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva.

_____________________

V Hornom Dubovom, 12.12.2014

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný Ján Hrčka, bytom Horné Dubové 70, týmto čestne
prehlasujem, že nevykonávam žiadnu funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie
starostu.

_____________________

V Hornom Dubovom, 12.12.2014

