
          Zápisnica   

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Studienka  zo dňa 15.12.2014 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Bíla Radoslav, Mlynarovič Roman, Ofčarovičová Viera, Orlík Róbert,  Ing. 

Pavlák Vladimír, Polák Marián, Ing. Rakár Igor, Ing. Uller Miroslav, Antálková Tatiana 

Neprítomní: 0 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov 

 3. Správa predsedu volebnej komisie o výsledku volieb  

4. Zloženie sľubu starostu 

 5. Zloženie sľubu poslancov  

6. Príhovor starostu 

7. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje 4 komisie a ich predsedov a členov 

8. Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a  

platových pomeroch starostov obcí  určuje starostovi  výšku platu. 

9. Diskusia 

 10. Prijatie uznesení 

11. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Soukup Boris. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov   

 zapisovateľ  - Ofčarovičová Viera, overovateľ – Ing. Rakár Igor, Ing. Pavlák Vladimír 

3. Správa predsedu volebnej komisie o výsledku volieb 

Správu o výsledku volieb prečítal predseda volebnej komisie p. Antálková Tatiana. Výsledky volieb 

berie Obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 



4. Zloženie sľubu starostu 

Najstarší z poslancov Ing. Rakár Igor prečítal sľub starostu a p. Ing. Soukup Boris zložil sľub. Po 

podpísaní sľubu mu p. Antálková T. odovzdala  osvedčenie  o zvolení za starostu obce Studienka.  

5. Zloženie sľubu poslancov 

Starosta Ing. Soukup Boris  prečítal sľub a poslanci ho zložili, po podpísaní im bolo odovzdané 

osvedčenie za poslanca Obecného zastupiteľstva. 

6. Príhovor starostu 

Na  ustanovujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol novozvolený starosta Ing. Soukup 

Boris svoj príhovor k poslancom. 

7. Starosta Ing. Soukup Boris prečítal návrh zloženia komisií pri Obecnom zastupiteľstve 

 4 komisie: finančná, komisia kultúry a športu, stavebná komisia, priestupková a poriadková komisia. 

8. OZ určuje výšku platu starostovi v súlade so zákonom.  Zo zákona je stanovený plat starostu 

podľa počtu obyvateľov  + navýšenie môže schváliť OZ od 0-70%. Navrhnuté % sa prirátajú 

k zákonne stanovenému  platu a tak sa určí výška platu. 

9. Diskusia:  p. Antálková upozornila všetkých poslancov, že pri zmene zdravotnej poisťovne  

alebo práceneschopnosti  túto skutočnosť  je povinný nahlásiť každý účtovníčke Obecného 

úradu. 

 

10. Prijaté uznesenia: 

 

 

                                                       Uznesenie č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo v Studienke  

a) „berie“  na vedomie výsledky voľby na starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  

b) „Konštatuje“, že novozvolený starosta obce a poslanci zložili predpísaný sľub 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:  za                                  7 

                       proti                             0 

                       zdržal sa                      0 

 

 

 



                                  Uznesenie č. 2 z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo  „zriaďuje“ komisie a volí predsedu a členov komisií následovne: 

Finančná komisia: Ing. Pavlák Vladimír – predseda  

                                        Tatiana Antálková, Dana Blahovičová – člen 

Komisia kultúry a športu: Ing. Rakár Igor – predseda 

                                              Mgr. Demetrovič Stanislav, Mlynarovič Roman – člen 

Stavebná komisia : Polák Marián – predseda 

                                   Mgr. Soukupová Barbora, Bíla Radoslav – člen 

Priestupková a poriadková komisia: Orlík Róbert – predseda 

                                                                 Polák Adam, Harnúšek Marián – člen                                                                                                                             

                          

       Počet všetkých poslancov                7 

      Počet prítomných poslancov            7 

       Hlasovanie:   za                                  6 

                             proti                               0 

                             zdržal sa                        1 

 

                                                  Uznesenie č. 3 z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo „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 doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu  

p. Ing. Soukupa Borisa  vo výške 1885,-€. 

         Počet všetkých poslancov                7 

         Počet prítomných poslancov           7 

         Hlasovanie:  za                                   7 

                                proti                              0 

                                zdržal sa                       0 

 

 



11. Záver  

Na záver ustanovujúceho zasadnutia poďakoval všetkým za účasť a otvoril  pracovnú časť. 

 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Raká Igor                                                        starosta obce   

                         Ing. Pavlák Vladimír                   Ing. Soukup Boris 
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