Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
27. decembra 2010
v sále obecného domu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1) Otvorenie a voľba overovateľov.
Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ivan
Bulík, ktorý privítal prítomných novozvolených poslancov, novozvoleného starostu obce pána
Zdeňka Frývaldského, hostí a oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie a voľba ich predsedov a
členov komisií.
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov a komisií.
11. Určenie platu starostu a schválenie odmeňovania poslancov.
12. Schválenie sobášiaceho.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesenia.
15. Záver

2) Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice.
Starosta obce predniesol návrh na zapisovateľa zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev.
Zapisovateľkou zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev na návrh starostu obce sa stala p. Mariana
Ježíková, ktorá s návrhom súhlasila. Za overovateľov zápisnice boli určení Dušan Panáček a Karol
Žák.

3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného zastupiteľstva.
Predsedníčka volebnej komisie p. Alena Koreňová oboznámila prítomných s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy obce. Do samosprávy obce bol zvolený nový starosta Zdeněk Frývaldský a

deväť nových poslancov. Predsedníčka volebnej komisie im odovzdala osvedčenie o zvolení za
starostu obce a tak isto aj poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
Správa o výsledku volieb je súčasťou zápisnice

4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a
prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Novozvolený starosta obce Zdeněk Frývaldský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, čo
potvrdil aj svojim podpisom a doterajší starosta Ing. Ivan Bulík mu odovzdal insignie.

5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý potvrdili svojim podpisom.

6) Vystúpenie novozvoleného starostu.
V krátkom príhovore novozvolený starosta obce Zdeněk Frývaldský privítal prítomných na
ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve, poďakoval za hlasy, ktoré dostali jeho protikandidáti, ale aj
za hlasy, ktoré rozhodli o tom že sa stal starostom obce práve on. Vyzdvihol prácu starých
poslancov a obecného zastupiteľstva a povzbudil do práce staronových ale i nových poslancov.

7) Schválenie
programu
zastupiteľstva.

ustanovujúceho

zasadnutia

obecného

Starosta obce Zdeněk Frývaldský na základe prezenčnej listiny konštatoval, že novozvolené obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné a predložil poslancom na schválenie už predložený návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program rokovania bol schválený.

8) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V prípade neprítomnosti starostu v obce podľa zákona o obecnom zriadení starosta obce navrhol na
zvolanie obecného zastupiteľstva a jeho vedenie Dušana Panáčka.

9) Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie a
voľba ich predsedov a členov komisií.
Mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
Predseda: Mariana Ježíková
Členovia: Mgr. Jana Malecová a Anton Urbanovský
Volebná komisia bude pracovať v zložení:
Predseda: Mgr. Jana Malecová
Členovia: Karol Žák a Kvetoslava Ďurinová

10) Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, komisií a ich
predsedov a zástupcu starostu.
Starosta obce Zdeněk Frývaldský navrhol za zástupcu starostu obce Dušana Panáčka, jeho návrh bol
jednohlasne prijatý, zloženie obecnej rady a jednotlivých komisií:

Obecná rada bude pracovať v zložení. Dušan Panáček, Kvetoslava Ďurinová, Mgr. Jana Malecová,
Anton Urbanovský.
Zasadnutia obecnej rady sa budú konať podľa potreby týždeň pred konaním zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú konať vždy posledný štvrtok v mesiaci a
podľa potreby.
Komisia pre územné plánovanie výstavbu a životné prostredie:
Predseda: Anton Urbanovský
Členovia: Dušan Petrík, Peter Makyda, Milan Fodrek
Komisia pre vzdelanie, kultúru, šport, mládež a sociálne veci:
Predseda: Mgr. Jana Malecová - vzdelanie
Členovia: Mariana Ježíková, Alena Ďurčová - kultúra
Karol Žák - šport
Kvetoslava Ďurinová - sociálne veci
Komisia pre správu majetku a kontroly:
Predseda: Kvetoslava Ďurinová
Členovia: Mária Reháková, Bc.Peter Urbanovský a Mgr. Jana Malecová
Poriadková komisia:
Predseda: Milan Fodrek
Členovia: Dušan Panáček Anton Urbanovský a Dušan Petrík
Komisia pre podnikanie, služby a dopravu:
Predseda: Bc. Peter Urbanovský
Členovia: Peter Makyda, Pavol Urbanovský a Ján Šebáň
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľľstva a odborníkov z radov obyvateľov obce a
iných osôb. Zloženie obecnej rady a jednotlivých komisií bolo jednohlasne prijaté tak ako bolo
predložené.

11) Určenie platu starostu a schválenie odmeňovania poslancov.
Plat starostu obce bol navrhnutý v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu. Odmena
poslancov vo výške 10 € za účasť na zastupiteľstve, odmenu zástupcu starostu vo výške 100 €
mesačne.

12) Schválenie sobášiaceho.
Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo sobášiaceho: starosta obce je sobášiacim zo zákona pre obce
Trenčianske Jastrabie a Trenčianske Mitice a druhým sobášiacim bude zástupca starostu: Dušan
Panáček.
Ako sobášne miestnosti budú slúžiť: Obradná miestnosť a sála obecného domu, sobášne dni: piatok
od 13,00 do 15,00 hodiny a v sobotu od 12,00 do 16,00 hodiny.

13) Diskusia.
1) Odchádzajúci starosta Ing. Ivan Bulík predstavil novozvolenému starostovi Zdeňkovi
Frývaldskému a členom obecného zastupiteľstva zamestnancov obecného úradu a odovzdal
preberacím protokolom všetku agendu obce Trenčianske Jastrabie,
2) Ing. Ivan Bulík poďakoval poslancom, pracovníkom obecného úradu, riaditeľke a zástupkyni ZŠ,
riaditeľke MŠ za ich prácu, poprial novému starostovi ako i poslancom veľa úspechov v novej
práci,
3) Mgr. Helena Kuráková - riaditeľka ZŠ poďakovala p. Bulíkovi za spoluprácu a popriala novému
starostovi Zdeňkovi Frývaldskému veľa elánu do novej práce,
4) Alena Ďurčová - riaditeľka MŠ poďakovala v mene detí MŠ, zamestnancov MŠ a ŠJ Ing.

Bulíkovi a pracovníkom obecného úradu za spoluprácu, a novému starostovi popriala, aby
spolupráca bola ako doteraz,
5) Dušan Rozemberg - starosta obce Trenčianske Mitice, poďakoval Ing. Ivanovi Bulíkovi za
spoluprácu a podal ruku novému starostovi Zdeňkovi Frývaldskému na dobrú spoluprácu,
6) Ing. Miroslav Krchlík - hlavný kontrolór obce, vyzdvihol prácu Ing. Ivana Bulíka a obecného
zastupiteľstva a zdôraznil, že obecné zastupiteľstvo musí byť oporou starostu obce. Poprial zdravie
odchádzajúcemu starostovi a veľa zdaru novozvoleným poslancom a starostovi Zdeňkovi
Frývaldskému.
7) Starosta obce Zdeněk Frývaldský poďakoval za diskusné príspevky a požiadal o predloženie
návrhu uznesení.

14) Schválenie uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva obce
Trenčianske Jastrabie.
Návrh uznesení predniesla Mariana Ježíková predsedníčka návrhovej komisie..
1. Uznesenie číslo 1

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B) k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce Zdeněk Frývaldský zložil predpísaný sľub starostu obce
2. nozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Ďurinová Kvetoslava, Fodrek Milan, Makyda Peter, Mgr.
Malecová Jana, Panáček Dušan, Petrík Dušan, Urbanovský Anton, Bc. Urbanovský
Peter, Žák Karol.
Uznesenie číslo 2

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí
poveruje
poslanca Dušana Panáčka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie číslo 3

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí
A) z r i a ď u j e
1. obecnú radu

2. komisie, a to: Komisiu pre územné plánovanie , výstavbu a životné prostredie, Komisiu
pre vzdelanie, kultúru, šport, mládež a sociálne veci, Komisiu pre správu majetku a
kontroly, Poriadkovú komisiu, Komisiu pre podnikanie, služby a dopravu.
B) v o l í
1. zástupcu starostu: Dušana Panáčka
2. členov obecnej rady: Dušana Panáčka, Kvetoslavu Ďurinovú, Mgr. Janu Malecovú,
Antona Urbanovského,
3. Predsedu komisie pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie: Antona
Urbanovského a jej členov: Dušana Petríka, Petra Makydu Milana Fodreka,
4. Predsedu komisie pre vzdelanie, kultúru, šport, mládež a sociálne veci: Mgr. Janu
Malecovú a jej členov: Marianu Ježíkovú, Alenu Ďurčovú, Karola Žáka, Kvetoslavu
Ďurinovú,
5. Predsedu komisie pre správu majetku a kontroly: Kvetoslavu Ďurinovú a jej členov:
Mgr. Janu Malecovú, Máriu Rehákovú a Bc. Petra Urbanovského,
6. Predsedu poriadkovej komisie: Milana Fodreka a členov poriadkovej komisie: Dušana
Panáčka, Antona Urnanovského a Dušana Petríka,
7. Predsedu komisie pre podnikanie, služby a dopravu: Bc. Petra Urbanovského a jej
členov: Petra Makydu, Pavla Urbanovského a Jána Šebáňa.
Uznesenie číslo 4

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu, a odmenu poslancov vo výške 10 € za účasť na zastupiteľstve, odmenu
zástupcu starostu vo výške 100 € mesačne.
Uznesenie číslo 5

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí
určuje
1. sobášiacich Zdeňka Frývaldského a Dušana Panáčka
2. sobášne dni: piatok: 13,00 - 15,00 hodina, sobota: 12,00 - 16,00 hodina

3. sobášne miestnosti: obradná sieň, sála Obecného domu

Uznesenie číslo 6

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí
berie na vedomie
1. preberajúci protokol, ktorý podpísal odovzdávajúci a preberajúci starosta
2. predstavenie pracovníkov obecného úradu a ich pracovnú náplň
Predložený návrh uznesení ustanovujúceho obecného zastupiteľstva dala odhlasovať Mgr. Jana
Malecová. Uznesenia boli jednohlasne prijaté

14) Záver
Na záver starosta obce Zdeněk Frývaldský poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala:
Mariana Ježíková

Overovatelia:
Dušan Panáček ..........................................................
Karol Žák ..................................................................

Zdeněk Frývaldský
starosta obce

