Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoroch nad Žitavou
Dátum a miesto konania: 15. december 2014, Obecný úrad Dvory nad Žitavou
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Kálazi, ktorý končí
svoje funkčné obdobie
V úvode prečítal prítomným poslancom program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb na funkciu starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva
1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu, odovzdanie insignií novozvolenému starostovi
1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
7. Záver
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Ing. Erika Dobrá
Overovatelia zápisnice: MVDr. Daniel Dékány, Ing. Tibor Farkas.
1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb na funkciu
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Predseda miestnej volebnej komisie Štefan Šujanský oboznámil prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, odovzdanie insignií novozvolenému
starostovi
Novozvolený starosta Ing. Branislav Becík, PhD., zložil zákonom predpísaný sľub.
Po prevzatí insígnií a osvedčenia o zvolení za starostu obce odovzdal Ing. Jozef Kálazi
vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvolenému starostovi Ing. Branislavovi
Becíkovi, PhD.

1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva, zároveň si prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca. Starosta
obce Ing. Branislav Becík, PhD., prehlásil, že na zasadnutí sú zúčastnení všetci
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a zastupiteľstvo je tým uznášaniaschopné.
2.

Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania, ktorý
obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

3.

Voľba mandátovej, návrhovej komisie
Novozvolený starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu
mandátovej komisie a návrhovej komisie. Do mandátovej komisie starosta obce navrhol
Ing. Štefana Gallu, PhD., Ing. Emila Schultza a Ing. Tibora Farkasa.
Hlasovanie:
Prítomní: 12

Za: 12

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Do návrhovej komisie navrhol starosta obce Ing. Kristínu Fridrikovú, Bc.,
MVDr. Daniela Dékánya a MVDr. Štefana Szabóa.
Hlasovanie:
Prítomní: 12

Za: 10

Proti: 0

Zdržali sa: 2

4.

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Starosta obce poprosil Ing. Štefana Gallu, PhD., aby predniesol správu mandátnej
komisie. Ing. Štefan Galla, PhD., skonštatoval, že mandátová komisia overila doklady
o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov. Ďalej, na základe
nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení zistila a potvrdzuje,
že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca obce Dvory
nad Žitavou. Na záver skonštatoval, že novozvolený starosta a poslanci obecného
zastupiteľstva splnili zákonom požadované ustanovenia.

5.

Príhovor novozvoleného starostu
Starosta obce sa prihovoril všetkým prítomným a občanom. Poďakoval sa za podporu
a naznačil smerovanie, akým chce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva
viesť obec v nasledujúcom volebnom období.

6.

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta navrhol za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva Ing. Štefana Gallu, PhD.

Hlasovanie:
Prítomní: 12

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 1

Starosta obce následne oznámil, že zástupkyňou starostu obce sa stáva Ing. Kristína
Fridriková, Bc., a následne podotkol, že táto funkcia bude bez nároku na mzdu.
Ing. Kristína Fridriková, Bc., naďalej zotrvá na svojej pozícii na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny a túto doplnkovú funkciu bude vykonávať dobrovoľne.
Starosta obce vyzval Ing. Kristínu Fridrikovú, Bc., aby prečítala návrhy na uznesenie.
Po prečítaní uznesení odovzdal starosta obce slovo MVDr. Štefanovi Szabóovi, ktorý
sa poďakoval občanom a voličom, ktorí stáli pri nich v posledných mesiacoch.
Novému starostovi zablahoželal a poprial pevné zdravie a dobrú spoluprácu. Potom
prebral slovo Ing. Tibor Farkas, ktorý sa poďakoval za dlhoročnú prácu v obecnom
zastupiteľstve pánovi Pálovi Ácsovi, ktorý bol poslancom 24 rokov a pánovi MUDr.
Gejzovi Dósovi, ktorý bol poslancom 20 rokov. Ďalej slovo prebrala pani poslankyňa
Ing. Kristína Fridriková, Bc., ktorá sa taktiež poďakovala občanom a voličom
a srdečne ich pozvala na 1. priateľské stretnutie, ktoré sa bude konať 19. decembra
2014 o 18.00 hod.

7. Záver:
Nakoľko už nikto z prítomných nemal záujem zapojiť sa do diskusie, poprípade
predniesť svoje návrhy a podnety, starosta obce ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva a poprial každému krásne sviatky a šťastný nový rok.

Dvory nad Žitavou, dňa 15. decembra 2014
Zapísala: Ing. Erika Dobrá

––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––

Prednostka OcÚ – JUDr. Erika Nagyová

Starosta obce – Ing. Branislav Becík, Phd.

––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––

Overovateľ zápisnice – MVDr. Daniel Dékány

Overovateľ zápisnice – Ing. Tibor Farkas

Obecné zastupiteľstvo Dvory nad Žitavou

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa
15. decembra 2014 prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/15122014:
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Dvory nad Žitavou
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou
1. berie na vedomie
a) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
b) vystúpenie novozvoleného starostu
2. konštatuje, že
a) novozvolený starosta obce Ing. Branislav Becík, PhD. zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
MVDr. Daniel Dékány
Ing. Tibor Farkas
Ing. Bc. Kristína Fridriková
Ing. Štefan Galla, PhD.
Mária Horváthová
Ing. Silvia Horváthová
Vojtech Káplocký
Karol Kusy
Ladislav Mazán
Ing. Emil Schultz
MVDr. Štefan Szabó
Attila Vanya
Dvory nad Žitavou, dňa 15. decembra 2014

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Dvory nad Žitavou

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa
15. decembra 2014 prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/15122014:
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou
1. volí
mandátovú komisiu v zložení Ing. Štefan Galla, PhD., Ing. Emil Schultz, Ing. Tibor Farkas.
2. ukladá mandátovej komisii
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva

Dvory nad Žitavou, dňa 15. decembra 2014

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Dvory nad Žitavou

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa
15. decembra 2014 prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/15122014:
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou
1. volí
návrhovú komisiu v zložení Ing. Bc. Kristína Fridriková, MVDr. Daniel Dékány,
MVDr. Štefan Szabó
2. ukladá
návrhovej komisii
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie,
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu k postupu rokovania návrhy uznesení
tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele
Dvory nad Žitavou, dňa 15. decembra 2014

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Dvory nad Žitavou

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa
15. decembra 2014 prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/15122014:
Zvolanie a vedenie zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou
poveruje
poslanca Ing. Štefana Gallu, PhD., zvolaním 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.

Dvory nad Žitavou, dňa 15. decembra 2014

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

