ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 11.01.2011 v sále Kultúrneho domu vo Veternej Porube
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ing. Ján Kamenský, Ľubomír Rakyta
Návrhová komisia: Mgr. Zuzana Zemková, Ľubomír Rakyta, Miroslav Komendák
1. Otvorenie
Slávnostnú časť zasadnutia OZ zahájila, hostí a prítomných občanov privítala zástupkyňa starostu
obce PhDr. Desana Stromková.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 27.11.2010, informovala predsedníčka
Miestnej volebnej komisie p. Zita Fašiangová. Za starostu obce kandidovali dvaja kandidáti. Jeden
kandidát na starostu nespĺňal podmienky dovŕšenia veku 25.rokov v deň volieb, a preto nebol
zaregistrovaný. Za starostku obce bola zvolená pani PhDr. Desana Stromková.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva kandidovalo osem kandidátov. V našej obci sme volili
piatich poslancov. Za poslancov boli zvolení: Miroslav Komendák, Mgr. Zuzana Zemková, Ing. Ján
Kamenský, Ján Rakyta a Ľubomír Rakyta.
Za náhradníkov do OZ boli zvolení: Mgr. Igor Petra, Dušan Stromko a Milan Komendák.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných informáciu predsedníčky MVK
Zity Fašiangovej o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy.
3. Zloženie sľubu starostu obce
Do rúk predsedníčky Miestnej volebnej komisie novozvolená starostka obce PhDr. Desana Stromková
zložila zákonom predpísaný sľub starostu a potvrdila ho podpisom.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolená starostka obce zložila zákonom predpísaný sľub
starostu.
4. Zloženie sľubu poslancov
Po zložení sľubu starostky obce skladali do jej rúk zákonom predpísaný sľub poslanca novozvolení
poslanci: Ing. Ján Kamenský, Miroslav Komendák, Ján Rakyta, Ľubomír Rakyta a Mgr. Zuzana
Zemková.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.
6. Príhovor starostky
Starostka obce poďakovala za dôveru, poďakovala aj doterajším poslancom za prácu pri rozvoji obce.
V príhovore k občanom stručne načrtla svoju predstavu o budúcnosti obce. Rozvoj obce nie je len
záležitosťou poslancov, ale aj je podmienený aj aktívnym prístupom občanov, ich pochopením
a spoluprácou. Vyzvala občanov na vzájomne prospešnú komunikáciu, aby svojimi pripomienkami
pomáhali obecnému zastupiteľstvu pri jeho práci.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s návrhom programu pracovnej časti
ustanovujúceho zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných ( 5 )
program 1.ustanovujúceho zasadnutia OZ.
8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku Janu Frianovú a za overovateľov zápisnice Ľubomíra Rakytu
a Ing. Jána Kamenského. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky
a overovateľov zápisnice.

9. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Do návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí: Mgr. Zuzana Zemková, Ľubomír Rakyta a Miroslav
Komendák. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných ( 5 ) volí návrhovú a volebnú
komisiu.
10. Určenie zástupcu starostky obce
Starostka obce v zmysle zákona o obecnom zriadení poverila poslanca Miroslava Komendáka
výkonom funkcie zástupcu starostu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie starostky
obce.
11. Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Ľubomíra Rakytu zvolávať a viesť OZ v prípadoch podľa §
12, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp. Obecné zastupiteľstvo poveruje všetkými hlasmi prítomných ( 5 ) poslanca
Ľubomíra Rakytu zvolávaním a vedením zasadnutia OZ.
12. Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov
Pri obecnom zastupiteľstve budú pracovať nasledovné komisie: finančná, stavebná, kultúrna
a športová komisia a komisia na ochranu verejného záujmu. Pre jednotlivé komisie boli navrhnutí títo
predsedovia:
-za predsedu finančnej komisie – Ľubomir Rakyta. OZ všetkými hlasmi prítomných (5) zvolilo za
predsedu finančnej komisie Ľubomíra Rakytu.
-za predsedu stavebnej komisie – Miroslav Komendák. OZ všetkými hlasmi prítomných (5) zvolilo
za predsedu stavebnej komisie Miroslava Komendáka.
-za predsedu kultúrnej a športovej komisie – Ján Rakyta. OZ s počtom hlasov štyri zvolilo za
predsedu kultúrnej a športovej komisie Jána Rakytu. Hlasovania sa zdržal Ján Rakyta.
-za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu – Ing. Ján Kamenský. OZ s počtom hlasov
štyri zvolilo za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Jána Kamenského. Ing. Ján
Kamenský sa zdržal hlasovania.
13. Diskusia
Poslanci OZ sa dohodli, že zasadnutia OZ sa budú konať posledný piatok v mesiaci. V tomto roku by
sa mali konať dve obecné schôdze ( približný termín: marec a september ). Starostka vyzvala
prítomných na účasť v pracovných komisiách Obecného zastupiteľstva a na výkon funkcie ich člena.
Miroslav Komendák – doplnil príhovor starostky o významné postavenie spoločenských a
záujmových organizácií pri budovaní obce a jej ďalšom rozvoji.
14. Návrh na uznesenie
Po uzatvorení bodu diskusia a celej pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia starostka vyzvala Mgr.
Zuzanu Zemkovú, aby predniesla návrh na uznesenie. Návrh uznesenia bol prijatý všetkými hlasmi
prítomných.

Overovatelia:
Ing. Ján Kamenský

….............................................

Ľubomír Rakyta

…..............................................

Vo Veternej Porube 11.01.2011

zapísala Jana Frianová

