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Zápisnica č. 01/2014 
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce OZDÍN,  

konaného dňa 11. decembra 2014    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Dušan Vývlek, starosta obce 

                           Poslanci : Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzan Kančová,                           

                                            Milan Petrík 

Neprítomní:     

Ďalší prítomní : Jana Kančová, hlavný kontrolór obce   

                            Anna Mužíková, zamestnanec obce 

                            Bc. Miroslav Ozdinec, predseda Miestnej volebnej komisie 

 

Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia 

            Na úvod  ustanovujúceho zasadnutia zaznela slovenská hymna 

Otvorenie zasadnutia uskutočnil  starosta obce a privítal prítomných na ustanovujúcom 

zasadnutí  Obecného zastupiteľstva obce Ozdín. 

 

Bod 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

            Zapisovateľka : Anna Mužíková  

 

Bod č. 3 / Správa o výsledkoch volieb do organov samosprávy v obci Ozdín a odovzdanie  

                 osvedčení o zvolení starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 Predseda miestnej volebnej komisie p. Bc Miroslav Ozdinec prečítal  Správu Miestnej 

volebnej komisie Obce Ozdín o výsledkoch volieb  do orgánov samosprávy a odovzdal 

osvedčenia o zvolení. Správa tvorí prílohu č. 1 zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Bod č. 4 / Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustano- 

                 vujúceho zasadnutia 

 

Starosta Dušan Vývlek prečítal zákonom predpísaný sľub a svojim podpisom zložil sľub 

starostu obce . 

Predseda Miestnej volebnej komisie Bc. Miroslav Ozdinec  odovzdal starostovi obce 

Osvedčenie  o zvolení za starostu obce Ozdín.  

 

Bod č. 5 / Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Ozdíne 
Starosta obce Dušan Vývlek prečítal sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. Poslanci svojim 

podpisom a podaním ruky starostovi obce zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

Obecného zastupiteľstva . Predseda MVK  Bc. Miroslav Ozdinec odovzdal poslancom 

Osvedčenie o zvolení poslanca Obecného zastupiteľstva  v obci Ozdín.  

 

Bod č. 6/ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

Starosta informoval poslancov o zámeroch na ďalšie volebné obdobie, ktoré je potrebné riešiť 

v spokojnosti občanov obce Ozdín  a obce Bystrička. 
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Uznesenie č. 1/1/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne 

A. berie na vedomie 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. Konštatuje 

1. Novozvolený starosta Dušan Vývlek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, 

Zuzana Kančová, Milan Petrík zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

 

Bod č. 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci 

bez pripomienok  program ustanovujúceho zasadnutia jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 2 /1/ 2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne 

 

     Schvaľuje : 

Program rokovania 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1 / Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ v prípadoch    

podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

2/ Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií obce                

- voľba predsedov a členov komisií 

3/ Určenie platu starostu 

4/ Diskusia a organizačné veci, rôzne 

5/ Uznesenie 

6/ Záver 

 

Hlasovanie : 

Za                   5 – Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík 

Proti :             0 

Zdržal sa :      0 

 

Bod č. 1 / Poverenie poslanca OZ, ktorí bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2  zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Poverenie poslanca Pavla Kačániho, starostom obce zastupovaním starostu obce  v súlade 

s ods. 1a 3 § 13b zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Poslanci poverili touto  úlohou poslanca Pavla Kačániho. 
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Uznesenie č. 3/1/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne 

A / berie na vedomie: 

Poverenie poslanca Pavla Kačániho zastupovaním starostu obce v súlade s ods. 1a 3 § 13b 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

B/  poveruje 

Poslanca Pavla Kačániho zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva  

V prípadoch podľa § 12 ods.1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

Neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : 

Za:                  5, Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík 

Proti :             0 

Zdržal sa :      0 

 

Bod č. 2 / Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na 

                 zriadenie komisie obce – voľba predsedu a členov komisie         
 

Uznesenie  č. 4/1/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne 

 A/  zriaďuje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu 

B/ volí 

predsedu komisie : Tius Detvan 

členov komisie : Peter Balko 

                           Milan Petrík 

 

Hlasovanie :  

Za:                    5, Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík 

Proti :               0 

Zdržal sa :        0 

 

Bod č. 3/ Určenie platu starostu 

 

Uznesenie č. 5/1/2014     
Obecné zastupiteľstvo v Ozdíne 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

A/ určuje 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu a to súčin priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za rok 2013 a násobku 1,49 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie :  

Za :                 5, Peter Balko, Titus Detvan, Pavol Kačáni, Zuzana Kančová, Milan Petrík              

Proti :             0 

Zdržal sa :      0 
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Bod č. 4/ Diskusia a organizačné veci, rôzne 

- poslankyňa Zuzana Kančová v tomto bode pripomienkovala aby sa na Internetovej 

stránke obce viac zverejňovalo o  dianí v obci. 

- poslanec Titus Detvan  pripomienkoval úpravu vývozu  komunálneho odpadu a nápravu 

podnikateľa Jána Fodora, na ktorého sú dlhšiu dobu sťažnosti  za znečisťovanie okolia s 

chovom domácich zvierat, ktoré má na farme v obci Bystrička   

- Starosta obce  uviedol, že ďalšie zasadnutie sa bude konať v mesiaci marec 2015 

o 18,00 h na obecnom úrade v Ozdíne 

 

Bod č. 5/ Uznesenie : 

Starosta obce Dušan Vývlek  prečítal znenie Uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Ozdíne 

 

Bod č. 5/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za ich účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ ukončil o 19.58 hod. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Anna Mužíková 

                          

 

                                                                                        Dušan Vývlek     

                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia:  Pavol Kačáni 

                         Titus Detvan 


