Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa
11. januára 2011 o 12.00 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Voľby do orgánov samosprávy Obce Oščadnica (výsledky volieb,
ustanovujúce zasadnutie OZ podľa § 12 zák. č. 369/1990 Zb.)
3. Záver.

1./ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc., ktorý na úvod privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Anna Špalková, Bc. Veronika Lokšová.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Štefan Vojtuš.

2./ Voľby do orgánov samosprávy Obce Oščadnica (výsledky volieb, ustanovujúce zasadnutie
OZ podľa § 12 zák. č. 369/1990 Zb.)
- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
- Zloženie sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
__________________________________________________________________________
Predsedníčka miestnej volebnej komisie spolu so zapisovateľkou miestnej volebnej komisie
informovali poslancov o výsledku komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce
Oščadnica, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010.
Za starostu obce Oščadnica bol zvolený Ing. Marián Plevko, ktorý prečítal a podpísal sľub
starostu obce, prevzal osvedčenie o zvolení za starostu obce.
RNDr. Miloslav Šulgan CSc. odovzdal insígnie obce novozvolenému starostovi Ing. Plevkovi.
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici pokračovalo pod vedením
starostu obce Ing. Mariána Plevka.

Poslanci zložili do rúk starostu obce zákonom stanovený poslanecký sľub a boli im odovzdané
osvedčenia o zvolení za poslancov obce Oščadnica.

3./ Príhovor starostu obce Ing. Mariána Plevka.
___________________________________________________________________________
Starosta obce Ing. Marián Plevko predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodom 2. a 3. prijali poslanci OZ uznesenie č. 1/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

4./ Záver.
___________________________________________________________________________
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

p. Anna Špalková
1. overovateľ

Bc. Veronika Lokšová
2. overovateľ

