ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 19. novembra 2012 o 1800 hod. v sále kultúrneho domu Poluvsie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy obce.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Igor Šujan
Anna Uhrínová

Zapisovateľ : Silvia Gromová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedla zástupkyňa starostu obce Danka Lubiková. Konštatovala, že z celkového
počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Zástupkyňa starostu obce zároveň oboznámila prítomných poslancov s programom. Nakoľko nikto
z poslancov obecného zastupiteľstva nepodal návrh na doplnenie programu, program rokovania bol
schválený v pôvodnom znení. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
k bodu 2, - zástupkyňa starostu obce Danka Lubiková určila za overovateľov zápisnice poslancov obecného
zastupiteľstva Igora Šujana a Annu Uhrínovú. Za zapisovateľa určila pracovníčku obecného úradu Silviu
Gromovú.
k bodu 3, - zástupkyňa starostu obce Danka Lubiková požiadala predsedu miestnej volebnej komisie v Poluvsí pre
nové voľby do orgánov samosprávy obce Dušana Rybára, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb.
Predseda miestnej volebnej komisie v Poluvsí informoval prítomných o výsledku nových volieb do
orgánov samosprávy obce Poluvsie a prečítal zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
v obci zo dňa 27. októbra 2012. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 4, - novozvolený starosta obce Martin Šujan prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce a potvrdil ho
svojim podpisom. Zástupkyňa starostu obce odovzdala novozvolenému starostovi obce insignie
a novozvolený starosta obce sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Poluvsí. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 5, - starosta obce Martin Šujan v príhovore poďakoval voličom, ktorí mu prejavili dôveru v nových voľbách
do orgánov samosprávy obce dňa 27. októbra 2012 a sľúbil v spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva vynaložiť úsilie pre spravovanie vecí verejných a pri budovaní obce. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 6, - diskusia zo strany poslancov prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania obecného
zastupiteľstva.
k bodu 7, - návrh na uznesenie predniesla Anna Uhrínová. Návrh uznesenia bol schválený. Za 7 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 8, -

nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 26.11.2012

Overovatelia :

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

Zapisovateľ : .................................................

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

Martin Šujan
starosta obce

