Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 2.1.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1/ Otvorenie
2/ Určenie a voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4/ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6/ Vystúpenie novozvolenej starostky obce
7/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
8/ Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
9/ Určenie platu starostu
10/ Diskusia
11/ Záver
K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závadke otvoril a viedol starosta
obce Dušan Rada, ktorý privítal prítomných a zároveň ich oboznámil s programom
zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Mgr. Mária Halušková a
Dušan Cerňák.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Milena Nemcová.
K bodu 3
Starosta obce vyzval podpredsedu miestnej volebnej komisie p. Jozefa Jacka, aby
oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali
dňa 15. 11. 2014. Podpredseda miestnej volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb.
Uznesenie č. 1/1/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu podpredsedu miestnej volebnej
komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Hlasovanie: Prítomných: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/1/2015 bolo schválené.
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Novozvolená starostka obce, Renáta Bešáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce a potvrdila ho podpisom. Podpredseda miestnej volebnej komisie odovzdal
novozvolenej starostke osvedčenie o zvolení.
Uznesenie č. 2/1/2015
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolená starostka obce, Renáta Bešáková
zložila zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie: Prítomných: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/1/2015 bolo schválené.
K bodu 5
Za poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, znenie predpísaného sľubu
poslanca obecného zastupiteľstva, prečítal poslanec Dušan Cerňák a ďalší šiesti poslanci
zložili sľub podľa výsledkov volieb. Poslanci Mgr. Vlasta Fedičová, Mgr. Mária Halušková,
Dušan Cerňák, Michal Jelčák, Mgr. Radovan Jaščúr, Vladimír Hrubovský, Peter Vajs prevzali
od podpredsedu miestnej volebnej komisie osvedčenia o zvolení.
Uznesenie č. 3/1/2015
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva:
Mgr. Vlasta Fedičová, Mgr. Mária Halušková, Dušan Cerňák, Michal Jelčák, Mgr. Radovan
Jaščúr, Vladimír Hrubovský, Peter Vajs zložili zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie: Prítomných: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/1/2015 bolo schválené.
K bodu 6
Odstupujúci starosta obce, Dušan Rada prítomným poblahoželal k zvoleniu do funkcií
a novozvolenej starostke odovzdal insígnie obce a požiadal zastupiteľstvo o uvoľnenie zo
zasadnutia. Novozvolená starostka mu poďakoval za doterajšiu prácu a oboznámila
prítomných v krátkosti, aké úlohy ju čakajú v najbližšom období. Vyzvala prítomných
poslancov, aby jej pri plnení úloh pomáhali a prichádzali aj so svojimi nápadmi pri ich plnení.
K bodu 7
Starostka obce navrhla Mgr. Vlastu Fedičovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva, ako
oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutie OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, odst. 3
tretia veta, odst. 5 tretia veta, odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadený
v znení neskorších predpisov. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
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Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Mgr. Vlastu Fedičovú, zvolávaním a vedením
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5
tretia veta, odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Yb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie: Prítomných: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/1/2015 bolo schválené.
K bodu 8
Starostka obce navrhla zriadiť tieto komisie:
- Komisia o ochrane verejného záujmu a verejného poriadku – predseda: Dušan Cerňák
- Komisia pre finančné a sociálne veci – predsedkyňa: Mgr. Mária Halušková
- Komisia pre kultúru, šport a mládež – predseda: Mgr. Radovan Jaščúr
a zároveň ich vyzvala, aby na najbližšie rokovanie si predsedovia zvolili dvoch členov do
komisií.
Uznesenie č. 5/1/2015
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a volí – komisiu o ochrane verejného záujmu a verejného
poriadku a predsedu Dušana Cerňáka, komisiu pre finančné a sociálne veci a predsedkyňu
Mgr. Máriu Haluškovú, komisiu pre kultúru, šport a mládež a predsedu Mgr. Radovana
Jaščura.
Hlasovanie: Prítomných: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/1/2015 bolo schválené.
K bodu 9
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostke – Renáte Bešákovej vo výške 1360,- Eur (824x 1,65)
Uznesenie č. 6/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostke Renáte Bešákovej vo výške 1360,- Eur bez navýšenia.
Hlasovanie: Prítomných: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/1/2015 bolo schválené.
K bodu 10
V diskusii vystúpila starostka obce a oboznámila prítomných o organizovaní tradičného
Zavadčanského plesu dňa 14.2.2015.

