
 

Zápisnica 
z I. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

 

 

Miesto: KD v Smoleniciach                                                                              Dňa:31.12.2006 

 

Prítomní: 

 

   1.   Odchádzajúca starostka obce a bývalí poslanci obecného zastupiteľstva.  

         2.   Novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

         3.   Občania obce Smolenice  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ – odchádzajúca starostka 

2. Oboznámenie s výsledkom volieb /predseda miestnej volebnej komisie p. Anton 

Hankovič/ 

3. Zloženie sľubu nového starostu obce p. Pavla Záreckého do rúk odchádzajúcej 

starostky p. Pavlíny Hornáčkovej 

4. Zloženie sľubu  novozvolených poslancov do rúk novozvoleného starostu p. Pavla 

Záreckého 

5. Príhovor novozvoleného starostu 

6. Schválenie programu rokovania ustanovujúcej schôdze nového obecného 

zastupiteľstva  

      (výsledky hlasovania: za 11poslancov, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý). 

    7.  Voľba zástupcu starostu 

    8. Voľba pracovných komisií  

          a/ návrhová –    1. predseda 

                                    2. overovateľ 

                                    3. overovateľ 

           b/ mandátová – 1. predseda 

                                     2. člen 

                                     3. člen 

           c/ volebná  -      1. predseda 

                                     2. člen 

                                     3. člen 

9. Voľba predsedov komisií  

a. Komisia výstavby 

b. Komisia finančná 

c. Komisia športu a kultúry 

d. Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí 

e. Komisia verejného poriadku dopravy a bezpečnosti 

f. Komisia obchodu a cestovného ruchu 

 

10. Určenie a schválenie sobášiacich 

 

         11. Schválenie harmonogramu sobášnych dní Matričného úradu obce Smolenice 

               v r.  2007 – viď príloha 

 

       12. Návrh platu novozvolenému starostovi p. Pavlovi Záreckému 
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          13. Žiadosť o preplatenie dovolenky p. Pavlíne Hornáčkovej za r. 2006  

          14. Schválenie uznesenia 

          15. Záver 

 

 

 

           Uznesenie: 

  Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 

Ad 2/ 

p. Pavla Záreckého, starostu obce 

      

     Ad 8/ 

 

a/ Návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Peter Obúlaný– predseda 

Ing. Peter Janiga – overovateľ 

Teodor Mráz – overovateľ 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0 , zdržali sa 0 )  

b/ Mandátovú komisiu v zložení: 

Daniel Mruškovič – predseda 

Radko Mráz – člen 

Radoslav Horník – člen  

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0 , zdržali sa 0 ) 

c/ Volebnú komisiu v zložení: 

Anton Hankovič  - predseda 

Ľudmila Holásková – člen 

Ján Lančarič – člen 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0 , zdržali sa 0 ) 

 

Ad 13/  

 Preplatenie dovolenky odchádzajúcej starostke obce Pavlíne Hornáčkovej za rok 

2006 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0 , zdržali sa 0 ) 

 

Ad 7/ 

     Obecné  zastupiteľstvo  z v o l i l o: 

Zástupcu starostu obce: p. Petra Mruškoviča     

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov,  proti 0 , zdržali sa 0 ) 

     Ad 9/ 

     Predsedov komisií obecného zastupiteľstva v zložení: 

a. Komisia výstavby : Radoslav Horník 

          (výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0 , zdržali sa 1 )  

b. Komisia finančná : Mgr. Eva Piknová 

          (výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0 , zdržali sa 1 ) 

c. Komisia športu a kultúry: Hilda Boháčková 

          (výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0 , zdržali sa 1 )  

d. Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí: Ing. Peter Janiga 

          (výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0 , zdržali sa 1 )  

e. Komisia verejného poriadku dopravy a bezpečnosti: Radko Mráz  

                       (výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0 , zdržali sa 1 )  
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f. Komisia obchodu a cestovného ruchu: Mgr. Peter Obúlaný 

                       (výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0 , zdržali sa 1 )  

 

  Ad 10/   Sobášiacich:  

l. Peter Mruškovič 

2. Mgr. Eva Piknová 

3. Mgr. Peter Obúlaný 

 (výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 0) 

  Ad 11/  

     Schválenie harmonogramu sobášnych dní Matričného úradu obce Smolenice v r. 2007 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 0) 

 

  Ad 12/ 

     Plat starostu obce: 2,41 x priemerný mesačný plat pracovníka NH za r. 2005+40% prémie 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0 ,  zdržali sa 0 ) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e:  

 

Ad 2/ Výsledky volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov OZ. 

 

      Obecné zastupiteľstvo k o n š t a t u j e,  že: 

 

    Ad 3/ 

     novozvolený starosta obce, Pavol Zárecký, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

 

   Ad 4/ 

     novozvolení poslanci OZ : Hilda Boháčková, Radoslav Horník, , Ing. Peter Janiga, Viliam 

Jurovatý, Viliam Machala, Radko Mráz, Teodor Mráz, Peter Mruškovič, Daniel Mruškovič, 

Mgr. Peter Obúlaný a  Mgr. Eva Piknová, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. 

 

 

Schválenie uznesenia: za 11 poslancov, proti 0 , zdržali sa 0  

 

 

V Smoleniciach 31.12.2006 

 

Zapísala:   Ing. Anna Lošonská 

 

Overovatelia:  Ing. Peter Janiga 

                        Teodor Mráz 

 

 

 

                   ......................................                                     ........................................ 

                      Peter Mruškovič                                                    Pavol Zárecký 

                       zástupca starostu                                                   starosta obce 

 

 


