
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2010 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

10. Návrh na zriadenie komisii 

11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom, 

schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 

12. Diskusia 

13. Záver 

  

     Zasadnutie zahájil  a viedol doterajší starosta obce p. Michal Orosi. Privítal prítomných 

poslancov  a hostí. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Mária Andrejčinová 

     Za overovateľov boli určení pp. Ján Pačuta a Pavol Dugovský. 

     Predseda OkVK v Cabove p. Mária Andrejčinová  oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb do orgánov miestnej samosprávy a na starostu obce. 

     Z celkového počtu 341 zapísaných oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 230, čo je 67,45 

%. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných  220 platných hlasov a pre voľbu 

starostu obce bolo odovzdaných 225 platných hlasov. 

  

Výsledky volieb  poslancov obecného zastupiteľstva 

1.  Andrejčin Jozef                            128 hlasov 

2.  Cenkner  Dušan                              92    „ 

3.  Dugovský Pavol                            135    „ 



4.  Homišin  Jaroslav                            96    „  

5.  Bc. Hric  Peter                                 79   „ 

6.  Ing. Kocan Pavol  PhD.                 129   „ 

7.  Mgr.  Kocanová  Jaroslava             109   „ 

8.  Pačuta  Ján                                    128   „ 

  

Výsledky volieb  starostu obce 

1.  Bc. Hric Peter                               63  hlasov 

2.  Orosi  Michal                              162     „ 

  

     Novozvolený starosta obce p. Michal Orosi zložil zákonom predpísaný sľub v tomto znení: 

 „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..“ Sľub potvrdil svojim podpisom. 

     Poslanci obecného zastupiteľstva  zložili zákonom predpísaný sľub v tomto znení: 

„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.“ Sľub 

potvrdili svojimi podpismi. 

     Novozvolený starosta obce p. Michal Orosi poďakoval za prejavenú dôveru a prisľúbil, že 

sa bude snažiť svojich voličov nesklamať. Poďakoval poslancom za spoluprácu v minulom 

volebnom období a zároveň ich vyzval k ďalšej spolupráci. Štyria poslanci budú pokračovať aj 

toto volebné obdobie. Odchádzajúcemu poslancovi p. Dušanovi Cenknerovi  poďakoval za 

spoluprácu a požiadal ho tiež o prípadnú pomoc aj v budúcnosti pri rôznych aktivitách v obci. 

Predniesol tiež plány do budúceho obdobia, čo je potrebné v našej obci ešte urobiť pre 

skvalitnenie života v nej. O výstavbe kanalizácie, o potrebe rekonštrukcie obecného vodovodu 

a o ďalších prác, ktoré prinesie život. 

     Starosta predniesol návrh programu rokovania. Poslanci tento program jednomyseľne 

schválili. 

     Starosta obce predniesol návrh na zvolenie poslanca, ktorý bude podľa zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia 



veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Na vrhnutým poslancom bol p. Ján Pačuta, ktorý bol jednomyseľne zvolený. 

     Pre voľbu mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: 

mandátová komisia:  - Mgr. Jaroslava Kocanová 

                                     Ing. Pavol Kocan, PhD. 

návrhová komisia:   -  Pavol Dugovský 

                                     Jozef  Andrejčin 

     Poslanci prerokovali návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva. Jednomyseľne sa 

zhodli na tom, že potrebná je hlavne komisia verejného poriadku. Za jej predsedu bol tajným 

hlasovaním zvolený p. Ján Pačuta. 

     Poslanci OZ schválili plat starostu obce v plnom úväzku podľa schválenia OZ zo dňa 

18.08.2010. 

     Odmeňovanie poslancov OZ je za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

     V diskusii poslanec Ing. Pavol Kocan, Phd. navrhol, aby sa urobila brigáda na čistenie lesa 

s motiváciou o najviac vyzbieraného odpadu s následným posedením pri guľáši, prípadne 

odmenou za najviac vyzbieraného odpadu. 

overovatelia: 

                                                                                           

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov zo 

dňa   16.12.2010  ( 1 - 4 ) 

Obecné zastupiteľstvo v Cabove na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

    1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 

    2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený 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. 

   3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 

a voľbu predsedov komisií. 

   4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce, schválenie zásad odmeňovania 

poslancov OZ. 

  

1.     Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 


