Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách,
konaného 30. 11. 2018 v tunaj. kultúrnom dome
Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Ing. Jaroslav Gubáň, Blanka Čagáneková, Ivan Kucko, Ivan
Pavelka, Michal Novotný, Ján Šiška, Juraj Adámik, Patrik Harský, Ing. Ivan Pavelka, Radoslav
Sloboda, Ing. Veronika Ardonová, Elena Skalická, Ing. Eva Kmeťová (viď príloha)
Neprítomní: Pavol Lörinc, Ing. Lukáš Lenghardt
Program:
1. Slávnostná časť:
a)Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia,
b)Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c)Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce,
d)Ocenenie poslancov,
e)Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení,
f)Zloženie sľubu novozvolených poslancov, odovzdanie osvedčenia o zvolení,
g)Príhovor novozvoleného starostu obce,
Schválenie programu zasadnutia,
Voľba mandátovej komisie,
Správa mandátovej komisie,
Poverenie zástupcu starostu obce,
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
7. Diskusia,
8. Záver.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu č. 1.a
Zasadnutie otvoril starosta obce, Ing. Igor Bojnanský, ktorý privítal prítomných poslancov a
hostí zasadnutia.
K bodu č. 1.b
Za zapisovateľku zasadnutia bola určená – Elena Skalická
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci – Tomáš Kubíček, Michal Novotný
Uznesenie č. 1/6/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa – Elena Skalická a
overovateľov zápisnice – Tomáš Kubíček, Michal Novotný.
K bodu č.1.c
Starosta obce odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie v Bojničkách, Patrícii
Hertelovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré
sa konali 10. 11. 2018. (viď príloha)
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Uznesenie č. 2/6/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu predsedníčky miestnej volebnej
komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Bojničky konaných 10. 11. 2018.
K bodu č. 1.d
V tomto bode programu starosta obce ocenil poslancov za prácu vo funkčnom období 2014
– 2018.
K bodu č. 1.e
Novozvolený starosta obce Ing. Igor Bojnanský, prečítal sľub starostu obce v nasledovnom
znení:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“,
ktorý potvrdil svojím podpisom. Predsedníčka
novozvolenému starostovi obce osvedčenie o zvolení.

miestnej

volebnej

komisie

odovzdala

Uznesenie č. 3/6/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Igor Bojnanský zložil
zákonom predpísaný sľub.
K bodu č. 1.f
Za novozvolených poslancov: Juraj Adámik, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň,
Patrik Harský, Ivan Kucko, Rastislav Kubíček, Ing. Ivan Pavelka, Radoslav Sloboda, Ján Šiška,
prečítal sľub poslanca v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“,
poslanec Juraj Adámik, ktorý potvrdil svojím podpisom a následne aj ostatní zvolení poslanci obce.
Uznesenie č. 4/6/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolení poslanci OZ v Bojničkách:
1. Juraj Adámik,
2. Blanka Čagáneková,
3. Ing. Jaroslav Gubáň,
4. Patrik Harský,
5. Ivan Kucko,
6. Rastislav Kubíček,
7. Ing. Ivan Pavelka,
8. Radoslav Sloboda,
9. Ján Šiška,
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.
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K bodu č. 1.g
Starosta obce zhodnotil uplynulé volebné obdobie.
K bodu č. 2
V druhom bode programu zasadnutia, dal starosta obce hlasovať za predložený program
rokovania novozvolenému poslaneckému zboru.
Uznesenie č. 5/6/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Prítomných: 9 z 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kucko, Kubíček, Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/6/2018 bolo schválené.
K bodu č. 3
Do mandátovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci: Blanka Čagáneková, Ján Šiška,
Ing. Ivan Pavelka.
Uznesenie č. 6/6/2018
Obecné zastupiteľstvo volí mandátovú komisiu v zložení:
Blanka Čagáneková, Ján Šiška, Ing. Ivan Pavelka.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 z 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kucko, Kubíček, Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/6/2018 bolo schválené.
K bodu č. 4
Správu mandátovej komisie o zložení sľubu starostu a poslancov OZ a tiež o preukázaní, že
novozvolení poslanci OZ nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca OZ, prečítala
členka mandátovej komisie Blanka Čagáneková.
Uznesenie č. 7/6/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu mandátovej komisie a overenie zloženia
sľubu starostu obce a poslancov OZ.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 z 9
Za: 9 (Adámik, Čagáneková, Gubáň, Harský, Kucko, Kubíček, Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/6/2018 bolo schválené.
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K bodu č. 5
Starosta obce poveril Ing. Jaroslava Gubáňa za zástupcu starostu obce pre funkčné obdobie
r. 2018 - 2022.
Uznesenie č. 8/6/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení Ing. Jaroslava
Gubáňa na zastupovanie starostu obce v súlade s §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
na funkčné obdobie r. 2018-2022.
K bodu č. 6
Starosta obce navrhol Blanku Čagánekovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva, ako
oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 9/6/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Blanku Čagánekovú oprávnením zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 z 9
Za: 8 (Adámik, Gubáň, Harský, Kucko, Kubíček, Pavelka, Sloboda, Šiška)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Čagáneková)
Uznesenie č. 9/6/2018 bolo schválené.
K bodu č. 7
V tomto bode programu poslanec Ing. Jaroslav Gubáň zhodnotil doterajšiu prácu starostu
obce a obecného zastupiteľstva ako vysoko pozitívnú.
K bodu č. 8
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bojničkách ukončil starosta obce, ktorý
poďakoval prítomným za účasť.
V Bojničkách dňa 30. 11. 2018
Ing. Igor Bojnanský
starosta obce
Zapísala: Elena Skalická
Overovatelia zápisnice:

Tomáš Kubíček

…...................................

Michal Novotný …....................................
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