
                                                          Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mikušovciach, konaného  

dňa 03.12.2014. 

 

Váţené panie poslankyne 

Váţení páni poslanci 

Váţení občania, 
Milí hostia 
 
K bodu 1/ 
 
       Otváram ustanovujúce zasadnutie Obecného  zastupiteľstva Mikušovce, ktoré sa koná v  
 zákonom  o  obecnom  zriadení  stanovenej   lehote,   po   vykonaných   voľbách  do  orgánov  
samosprávy obcí,  ktorého   v prvej  časti  bude  podaná   informácia  o  výsledkoch  volieb do  
orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení  o zvolení  novozvolenému  starostovi obce  
a  poslancom  novozvoleného  obecného  zastupiteľstva  a tieţ   zloţenia  sľubu starostu obce  
poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

            Na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí sa vykoná  zhodnotenie a realizácia volebných 

výsledkov, ktoré boli  dosiahnuté v komunálnych  voľbách, ktoré sa konali dňa 15. novembra 

2014 do orgánov samosprávy našej obce a  zloţenie sľubu zvoleného starostu obce a 

zvolených poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý je predpokladom  ujatia sa výkonu  

funkcií v orgánoch samosprávy našej obce. 

                                                                      

             Vítam na tomto ustanovujúcom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Mikušovciach 

všetkých poslancov  - doterajších i novozvolených a občanov našej obce.  

K bodu 2/  

             Za zapisovateľku zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva určujem p. Máriu Černovú, zamestnankyňu obecného úradu. 

             Za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia OZ určujem 

poslancov OZ  p. Ladislava Šüliho a Jozefa Ágoštona. 

 

K bodu 3/  

            Ţiadam predsedkyňu miestnej volebnej komisie p. Gabrielu  Garamszeghyovú, aby 

ustanovujúce obecné zastupiteľstvo oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 

našej obce a súčasne zvolenému starostovi a poslancom OZ odovzdal osvedčenia o zvolení.  

           Ďakujem predsedovi miestnej volebnej komisie, za podanú správu a odovzdanie 

osvedčení o zvolení. 

 

K bodu 4/  

             Ďalším bodom prvej časti programu nášho ustanovujúceho zasadnutia OZ je  zloţenie 

sľubu zvoleného starostu obce.  
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Prosím prítomných aby pri slávnostnom akte zloţenia sľubu povstali.                                             

 

K bodu 5/  

             Ďalším bodom prvej časti programu nášho ustanovujúceho zasadnutia OZ je  zloţenie 

sľubu zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.  

Prosím prítomných aby pri slávnostnom akte zloţenia sľubu povstali. 

 

K bodu 6/ 

              Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období: 

a/ Podpora zniţovania nezamestnanosti občanov /prilákanie investorov a podpora podnikania 

v obci/. 

b/ Rekonštrukcia kultúrneho domu z eurofondov /aktuálne súťaţíme o dotáciu prevyšujúcu 

100 000 €/. 

c/ Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci 

d/ Stavby novej spevnenej cesty siahajúcej po dom smútku. 

e/ Podpora turizmu, propagácie obce na Slovensku a v zahraničí /spolupráca s Aquaparkom 

NOVOLANDIA Rapovce a propagácia obce pomocou uţ vybudovanej cyklotrasy/. 

                                           

K bodu 7/ 

                   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

         

    Váţené panie poslankyne, váţení páni poslanci    

Z pozvánky dnešného ustanovujúceho zasadnutie Obecného  zastupiteľstva v Mikušovciach    

vyplýva, ţe prvú časť stanoveného programu sme uţ uskutočnili a zloţením sľubu sme sa 

ujali funkcií v orgánoch samosprávy našej obce.  

            Pre naplnenie formálneho hľadiska konania ustanovujúceho zasadnutia OZ 

vyplývajúceho z metodického návodu Ministerstva vnútra SR je potrebné pristúpiť 

k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia OZ v Mikušovciach. 

            Z pozvánky na dnešné ustanovujúce zasadnutie OZ vyplýva nasledovný program: 

Prvá časť týkajúca sa informácie o voľbách a sľub starostu a poslancov OZ bola vykonaná 

a obecné zastupiteľstvo, ktorého poslanci zloţili zákonom predpísaný sľub je uznášania 

schopné.  

           Má niekto nejaké pripomienky, dotazy alebo chce  program doplniť. Ak nie, dávam za 

program hlasovať. 

           Kto je za program, je niekto proti, zdrţal sa  hlasovania. 

 Konštatujem, ţe program ustanovujúceho zasadnutia bol  schválený a budeme jednať podľa 

neho. 
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K bodu 8/  

 

            Po predbeţných konzultáciách s novozvolenými poslancami navrhujem, aby 

poslankyňa p. Agnesa Kubincová bola poverený  oprávnením  zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch  predpokladaným zákonom o obecnom zriadení:  

- § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej 

raz za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,                                                             

- § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,  

- § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec 

poverený obecným zastupiteľstvom. 

      Uvedené úlohy plní poverený poslanec za predpokladu, ţe nie je starostom obce poverený 

zástupca starostu, resp. zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne uvedené úlohy 

plniť. 

         Má niekto iný návrh.  

          Hlasovanie – jednohlasne odsúhlasené. 

 

K bodu 9/    

             Voľby mandátovej komisie: Ladislav Šüli, Patrik Ferencz, Jozef Ágošton, návrhovej 

komisie: Agnesa Kubincová a Elena Ágoštonová, ďalších komisií obce a voľba ich predsedov 

/viď príloha/. 

  

K bodu 10/  

           Určenie platu starostu –  hlavný kontrolór obce - starostovi obce patrí plat podľa § 3 

a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat starostu bol ponechaný v pôvodnej 

výške. 

 

K bodu 11/ 

                 Diskusia 

- Návrh VZN obce Mikušovce o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad na rok 2015. 

- Návrh rozpočtu obce Mikušovce na rok 2015. 

- Zriadenie schránky podnetov a návrhov pri obecnom úrade. 

 

K bodu 12/  

                 Uznesenie – viď príloha. 

 

K bodu 13/  

                 Záver  - ukončenie. 



 

                                                                         -4- 

 

Zapísala: Mária Černová 

 

Overovatelia zápisnice:  1.  Á g o š t o n   Jozef                    ........................................  

                                         

                                        2.  Š ü l i Ladislav                           ........................................ 

 

 

 

 

V Mikušovciach, dňa 03.12.2014. 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Imrich   Á g o š t o n 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 


