Zápisnica
č. 1 / 2014 - U
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vyšnom Medzeve
dňa 10.12.2014
Poslanci:
Eiben Erich
Ing. Jana Herchlová
Ing. Jozef Kurucz
Mgr. Jarmila Lukasová – ospravedlnená z dôvodu PN
Ing. František Revický
Irena Sedláková
Ing. Ján Schürger, PhD.
Prítomní poslanci: 6
Pracovníci OcÚ: Michaela Jamnická, Miluše Grabanová, Ing. Gerhard Ballasch
Starosta: Ing. Róbert Nálepka
Program rokovania: Viď pozvánka
Priebeh zasadnutia:
Starosta obce Ing. Róbert Nálepka privítal všetkých prítomných občanov. Požiadal všetkých
prítomných aby povstali a vypočuli si štátnu hymnu.
Starosta obce prešiel k nasledovným bodom programu.
Bod 2. (viď pozvánka)
Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie Gabrielu Langovú aby prečítala
oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného
zastupiteľstva /Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu
poslancov obecného zastupiteľstva; viď príloha v materiáloch USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE
OZ zo dňa 10.12.2014/.
Bod 3. (viď pozvánka)
Po prečítaní oznámenia o výsledku volieb Gabriela Langová vyzvala starostu obce o slávnostné
zloženie sľubu starostu obce. Zároveň požiadala Ing. Jozefa Kurucza ako najstaršieho
z poslancov aby starostovi obce odovzdal insígnie.
Bod 4. (viď pozvánka)
Gabriela Langová požiadala pani Ing. Janu Herchlovú aby prečítala sľub poslancov obecného
zastupiteľstva. Následne prítomní poslanci jednotlivo zložili sľub poslancov a prevzali si
osvedčenie. Mgr. Jarmila Lukasová zloží sľub poslanca na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
/Uznesenie č. 1/ 2014 U/

Bod 5. (viď pozvánka)
Starosta obce prečítal príhovor.
Bod 6. (viď pozvánka)
Starosta obce určil za zapisovateľa Michaelu Jamnickú a za overovateľov zápisnice: Ing.
Františka Revického a Ing. Jozefa Kurucza.
/Uznesenie č. 2/ 2014 U/
Bod 7. (viď pozvánka)
Za mandátovú komisiu starosta obce určil Ing. Janu Herchlovú a Ing. Jána Schürgera
Satarosta obce odovzdal slovo Ing. Jane Herchlovej ako predsedníčke mandátovej komisie.
► Ing. Jana Herchlová: „mandátová komisia konštatuje, že pán starosta aj poslanci,
poslankyne zložili zákonom predpísaný sľub. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
a dnešné zastupiteľstvo je uznášania schopné”.
/Uznesenie č. 3/ 2014 U/
Bod 8. (viď pozvánka)
Za návrhovú komisiu starosta obce určil pána Ericha Eibena a pani Irenu Sedlákovú.
/Uznesenie č. 4/ 2014 U/
Bod 9. (viď pozvánka)
Starosta obce prečítal nasledovné body programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva od bodu 10. po bod 12. Starosta obce navrhol z programu vypustiť bod 13 a ako
bod 13 programu navrhol Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Medzeve
A.
schvaľuje
program ďalšieho rokovania.
/ uznesenie č. 5 / 2014 U / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
Bod 10. (viď pozvánka)
► Starosta obce: „za zástupcu starostu poverujem v tomto volebnom období Ing. Janu
Herchlovú. Jednak z titulu, že ako poslankyňa získala najvyšší počet hlasov a na základe
skúseností s minulého volebného obdobia”.
Starosta obce poprosil Ing. Janu Herchlovú aby si prevzala poverenie.
/POVERENIE; viď príloha v materiáloch USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ zo dňa
10.12.2014/.
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Medzeve
A.
berie na vedomie
poverenie starostu obce o výkone funkcie zástupcu starostu obce Vyšný Medzev Ing.
Jany Herchlovej, Hrdinov SNP č. 102, 044 25 Vyšný Medzev. Platnosť jej poverenia
skončí zánikom mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Vyšný Medzev v zmysle
ustanovenia § 13 b ods. 1 až 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov týmto s účinnosťou od 10.12.2014.
program ďalšieho rokovania.
/ uznesenie č. 6 / 2014 U / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /

Bod 11. (viď pozvánka)
Starosta obce navrhol pána Ericha Eibena.
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Medzeve
A.
poveruje
poslanca Ericha Eibena zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta a ods. 5 tretia veta zákona
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
/ uznesenie č. 7 / 2014 U / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /
Bod 12. (viď pozvánka)
► Starosta obce: „s poslancami OZ sme sa pred týmto zasadnutím dohodli, že pri obecnom
zastupiteľstve budú zriadené komisie a to komisia na ochranu verejného záujmu – zo zákona, kde
každá politická strana musí mať zastúpenie, to znamená že strana SIEŤ, nezávislý, a SMER-SD.
Ďalšou komisiou bude kultúrno-športová komisia, sociálna komisia, finančná komisia a komisia
pre časť obce Lucia Baňu”.
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Medzeve
A.
zriaďuje
komisie, a to: kultúrno - športová komisia
finančná komisia
komisia na ochrana verejného záujmu
sociálna komisia
B.

volí
1)

2)

predsedov komisie:
kultúrno-športová komisia:
finančná komisia:
komisia na ochranu verejného záujmu:
sociálna komisia:
komisia pre časť obce Lucia – Baňu:

Irena Sedláková
Ing. Jana Herchlová
Erich Eiben
Miluše Grabanová
Ing. Jozef Kurucz

členov komisie:
kultúrno-športová komisia: Ing. Roman Leško, Gabriela Langová,
Mgr. Helga Schmotzerová, Mgr. Zuzana Nálepková
finančná komisia: Erich Flachbart, Miluše Grabanová
komisia na ochranu verejného záujmu: Ing. Jozef Kurucz,
Ing. Ján Schürger, PhD.
sociálna komisia: Brigita Gedeonová, Michaela Jamnická
komisia pre časť obce Lucia – Baňu: Ing. Stanislav Šimoňák,
Ing. Tomáš Virasztó, Andrea Tatranská, Vojtech Petro
/ uznesenie č. 8 / 2014 U / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /

Bod 13. (viď pozvánka)
/Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Medzeve na rok 2015; viď príloha
v materiáloch USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ zo dňa 10.12.2014/.
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Medzeve
A.

schvaľuje

navrhnutý plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015 podľa predloženého
návrhu: 6x ročne v mesiacoch január, marec, máj, september, november
a december.
/ uznesenie č. 9 / 2014 U / , / hlasovanie: jednomyseľne - za /

Zapisovateľ: Michaela Jamnická

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. František Revický

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

Ing. Jozef Kurucz

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

