Z Á P I S N I C A č. 8/2010
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 08. decembra 2010 v sále Kultúrneho domu v Ružindole

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie zastupovaním starostu
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
10. Diskusia
11. Záver
Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Vladimír Púčik.
Bod č. 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Svetlana Szudová
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ľubomír Hečko, Erika Čáliková
Bod č. 3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení
Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 27. novembra 2010
predniesla predsedkyňa miestnej volebnej komisie Anna Kojsová. /Príloha č. 1/
Zároveň odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce.
Bod č. 4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
Novozvolený starosta obce Ružindol Ing. Vladimír Púčik prečítal sľub a na znak súhlasu ho
podpísal. /Príloha č. 2/
Novozvolený starosta obce Ing. Vladimír Púčik prevzal insígnie obce a vedenie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Bod č. 5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ružindole
v zložení: Ing. Igor Baďura, Erika Čáliková, Ing. Anton Čípel, Pavol Drobný, Ing. Ľubomír Hečko,
Štefan Morong, Ing. Stanislava Pokrývková, Ľubomír Šalgovič, Ing. Ladislav Vysoký podpísali
prečítaný sľub. /Príloha č. 3/
Starosta obce odovzdal osvedčenia o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 6 / Vystúpenie novozvoleného starostu
Starosta Obce Ružindol poďakoval občanom za účasť na komunálnych voľbách do orgánov
samosprávy obce Ružindol a za prejavenú dôveru. Vyjadril nádej dobrej spolupráce
s novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva s cieľom ďalšieho spoločenského,
kultúrneho a hospodárskeho rozvoja obce.
Bod č. 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce oznámil prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania.
Poslanci jednohlasne schválili navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa : 0
Bod č. 8/ Poverenie zastupovaním starostu
Starosta obce podľa § 13 b, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
poveril svojim zastupovaním Ing. Ľubomíra Hečka.
Bod č. 9/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií:
1. Komisia stavebná, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného prostredia
2. Komisia školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného poriadku
3. Komisia finančná, obchodu a služieb
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu predsedov komisií.
1. Komisia stavebná, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného prostredia
predseda: Ing. Ľubomír Hečko
2. Komisia školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného poriadku
predseda: Erika Čáliková
3. Komisia finančná, obchodu a služieb
predseda: Ing. Ladislav Vysoký
Členovia komisií neboli volení.
Bod č. 10/ Diskusia
Do diskusie sa prihlásila Mgr. Ľudmila Hurajová:
• prečo na internetovej stránke obce neboli zverejnené výsledky komunálnych volieb aj
ostatných kandidátov
Vyjadrenie zapisovateľky miestnej volebnej komisie:
Na internetovej stránke boli zverejnení len zvolení zástupcovia do orgánov samosprávy obce
Ružindol. Zápisnica s kompletnými výsledkami volieb, teda aj kandidáti, ktorí neboli zvolení, je
vyvesená na informačnej tabule pred obecným úradom.
Bod č. 11/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.
Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:

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

Zapísala: Svetlana Szudová
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UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 08. decembra 2010 v sále Kultúrneho domu v Ružindole
Uzn. č. 118/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 119/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Vladimír Púčik
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 120/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v zložení: Ing. Igor Baďura, Erika
Čáliková, Ing. Anton Čípel, Pavol Drobný, Ing. Ľubomír Hečko, Štefan Morong, Ing. Stanislava
Pokrývková, Ľubomír Šalgovič, Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 121/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole berie na vedomie informáciu o zástupcovi starostu.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 122/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole zriaďuje komisie a to:
1. Komisia stavebná, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného prostredia
2. Komisia školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného poriadku
3. Komisia finančná, obchodu a služieb
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 123/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole volí predsedu Komisie stavebnej, územného plánovania,
poľnohospodárstva a životného prostredia – predseda: Ing. Ľubomír Hečko
Počet hlasov za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
Uzn. č. 124/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole volí predsedu Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry,
športu a verejného poriadku – predseda: Erika Čáliková
Počet hlasov za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
Uzn. č. 125/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole volí predsedu Komisie finančnej, obchodu a služieb –
predseda: Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 3
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Uzn. č. 126/2010
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole ukladá predložiť na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrhy členov komisií obecného zastupiteľstva:
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Zodpovední: predsedovia komisií

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:

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

Zapísala: Svetlana Szudová
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