Zápisnica
(12)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 2.11.2015
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová

Neprítomní:

Ing. Robert Zubrický

Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu – Mgr. Silvia Tóthová
6. Zloženie sľubu nového poslanca do OZ - Ing. Patrik Milata
7. Voľba predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku
8. Interpelácie poslancov OZ na starostu
9. Záver

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou otvoril o 17.00 hod a viedol
starosta obce Ing. Slavomír Zubriczky, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolené v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo za zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu
6, takže je uznášania schopné.

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Silviu Tóthovú

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Zoltán Boros a Oľga Hegedüsová
O určení overovateľov zápisnice dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 4 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. O programe rokovania dal starosta hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Uznesenie č. 152
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje nasledovný program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu – Mgr. Silvia Tóthová
Zloženie sľubu nového poslanca do OZ - Ing. Patrik Milata
Voľba predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku
Interpelácie poslancov OZ na starostu
Záver

K bodu č. 5 - Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu – Mgr. Silvia Tóthová
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva vzdaním sa
poslaneckého mandátu poslankyňou Mgr. Silviou Tóthovou. Oznámenie o vzdaní sa mandátu
poslanca podľa § 25 ods. 2 , v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bolo doručené na obecný úrad dňa 16.10.2015. Dôvodom vzdania sa
mandátu je jej nástup do pracovného pomeru na Obecný úrad v Jablonove nad Turňou.

Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Silvii Tóthovej

K bodu č. 6 - Zloženie sľubu nového poslanca do OZ

- Ing. Patrik Milata

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí, ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za
poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov
vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.
Podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Jablonov nad Turňou je
náhradník s najvyšším počtom hlasov Ing. Patrik Milata.
Ing. Patrik Milata slávnostne zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva a bolo mu
odovzdané Osvedčenia o zvolení za poslanca OZ.

Uznesenie č. 154
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vymenovanie Ing. Patrika Milatu za nového poslanca obecného zastupiteľstva a zloženie
sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 7 - Voľba predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku
Členovia Komisie finančnej a správy obecného majetku Mgr. Alžbeta Tamásová a Štefan
Kocsis navrhujú na uvoľnenú pozíciu predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku
a člena pracovnej skupiny PHSR /Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja/, ktorú doteraz
zastávala Mgr. Silvia Tóthová novozvoleného poslanca Ing. Patrika Milatu.
Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Ing. Patrika Milatu za predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku a za člena
pracovnej skupiny ktorá bude spolupracovať počas procesu spracovania Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Výsledky hlasovania:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Hlasovania sa zúčastnil aj novozvolený poslanec OZ Ing. Patrik Milata.

K bodu č. 8 - Interpelácie poslancov OZ na starostu
Bez interpelácií

K bodu č. 9 – Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným
poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia zápisnice:
Zoltán Boros

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

Oľga Hegedüsová

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

Ing.Slavomír Zubricky
starosta obce

