Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Zemianske Kostoľany dňa 27.11.2018
Prítomní: poslanci OZ, hostia a občania podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu starostky obce.
5. Zloženie novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostky obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva.
8. Určenie overovateľov zápisnice.
9. Voľba návrhovej komisie.
10. Oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce.
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného na zvolávanie a vedenie
rokovaní obecného zastupiteľstva.
12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov.
13. Schválenie sobášiacich z radov poslancov obecného zastupiteľstva.
14. Delegovanie zástupcov obce do Rady Materskej školy Zemianske Kostoľany a do
Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver.
K bodu č. 1 - Otvorenie.
Ing.J.Školíková – privítala všetkých poslancov OZ, prítomných zamestnancov a občanov
obce, zaželala všetkým pekný deň a otvorila ustanovujúce zasadnutie OZ.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa.
Ing.J.Školíková – za zapisovateľku určila zamestnankyňu obce Vieru Hulínyiovú.
K bodu č. 3 - Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného
zastupiteľstva.
Barbora Milová – predsedníčka volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami
volieb dňa 10.11.2018, prečítala správu miestnej volebnej komisie, ktorá je priložená
k zápisnici. Po prečítaní výsledkov pristúpila k bodu 4.
K bodu č 4 - Zloženie sľubu starostky.
Barbora Milová – prečítala sľub starostu obce, Ing.Jana Školíková ho potvrdila slovom
„sľubujem“ a vlastnoručným podpisom sľubu v písomnom vyhotovení. Zároveň odovzdala
starostke obce obecné insígnie a osvedčenie o zvolení.

Kbodu č.5 –Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Ing.Jana Školíková – vyzvala menovite podľa abecedy prítomných novozvolených
poslancov OZ Ing. Bronislava Bajgara, Mgr. Petra Hurtiša, Vladimíra Matejova, Ing. Evu
Lesákovú, Milana Adámika, PaedDr. Ivanu Plachú, Danielu Šestákovú, Mgr.Miroslavu
Šurinovú a Valenta Oršulu, prečítala sľub poslanca OZ a postupne poslanci zložili sľub
slovom „sľubujem“ a potvrdili podpisom sľubu v písomnom vyhotovení. Zároveň im boli
odovzdané osvedčenia o zvolení.
K bodu č 6 - Vystúpenie starostky obce.
Ing.Jana Školíková – prihovorila sa úvodným príhovor prítomným občanom, poďakovala za
prejavenú dôveru, predstavila vízie na ďalšie volebné obdobie pre rozvoj obce.
K bodu č 7 - Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva.
Ing.Jana Školíková – oboznámila s návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
a požiadala novozvolené OZ, aby o návrhu hlasovali.
OZ schvaľuje program rokovania.
K bodu č.8 – Určenie overovateľov zápisnice.
Ing.Jana Školíková – za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov Mgr.Petra
Hurtiša a Ing.Bronislava Bajgara.
K bodu č.9 - Voľba návrhovej komisie.
Ing.Jana Školíková – do návrhovej komisie navrhla za predsedu PaedDr.Ivanu Plachú, za
členov Mgr. Miroslavu Šurinovú a Vladimíra Matejova.
OZ volí návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.
K bodu č.10 – Oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce.
Ing.Jana Školíková – oznámila, že za svoju zástupkyňu opakovane určila PaedDr.Ivanu
Plachú po predošlých dobrých pracovných skúsenostiach a jej zodpovednej práci v OZ.
PaedDr. Ivana Plachá s vykonávaním funkcie zástupkyne starostky obce súhlasí.
K bodu č.11 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného na zvolávanie
a vedenie rokovaní obecného zastupiteľstva.
Ing.Jana Školíková - na túto funkciu navrhuje dlhoročného poslanca OZ Ing.Bronislava
Bajgara.
K bodu č.12 - Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov.
Ing.Jana Školíková – navrhla, aby počet komisií a ich zameranie ponechalo OZ podľa
predchádzajúceho volebného obdobia, vzhľadom na dobré skúsenosti s prerozdelením práce
do jednotlivých komisií podľa oblastí. Informovala, že poslanci boli s návrhom oboznámení
vopred a na tomto zložení došlo dohodou.
Oboznámila prítomných s návrhom na zriadenie komisií OZ, predsedov a členov komisií OZ,
po dohode na pracovnom zasadnutí OZ.
Komisia finančná – predseda Daniela Šestáková, člen Ing.Bronislav Bajgar
Komisia stavebná a územného rozvoja obce – predseda Milan Adámik, člen Vladimír
Matejov.

Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a dopravy –
predseda Mgr.Peter Hurtiš, člen Valent Oršula.
Komisia kultúry, športu a vzdelávania – predseda PaedDr.Ivana Plachá, člen Ing.Eva
Lesáková.
Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky – predseda Mgr.Miroslava Šurinová.
Komisia pre konflikt záujmov – predseda Ing.Bronislav Bajgar, člen Vladimír Matejov
a Mgr.Miroslava Šurinová, Milan Adámik.
K bodu č.13 - Voľba sobášiacich.
Ing.Jana Školíková – vzhľadom na dobrú spoluprácu z predchádzajúceho volebného obdobia
za sobášiacu počas neprítomnosti starostky obce navrhla PaedDr.Ivanu Plachú a návrh
doplnila o Ing.Evu Lesákovú.
K bodu č.14 - Delegovanie zástupcov obce do Rady Materskej školy Zemianske
Kostoľany a do Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany.
Ing.Jana Školíková – túto prácu vykonávajú funkcionári, čiže poslanci OZ, odchádzajúci
poslanci neprejavili záujem ďalej pokračovať v tejto práci, preto nové OZ ich musí nahradiť
novými členmi. V ZŠ vykonávali túto prácu Peter Rybár a Miroslav Semaník, v MŠ pracoval
Ing.M.Rolinec. Navrhla nahradiť poslancov v ZŠ Milanom Adámikom a Mgr.Miroslavou
Šurinovou a v MŠ Ing.Bronislavom Bajgarom.
K bodu č.15 - Diskusia.
Poslanci OZ
Ing.Bronislav Bajgar – poďakoval všetkým občanom za prejavenú dôveru, najvyšší počet
hlasov ho bude motivovať k úspešnej práci pre rozkvet našej obce, bude nápomocný starostke
obce, zaželal svojim kolegom – poslancom veľa chuti do práce.
Občania.
Mária Ďurtová – želá novým poslancom OZ veľa šťastia, úspechov a poďakovala starým
poslancom OZ za ich dobrú prácu.
K bodu č.16 - Návrh na uznesenie.
92/18 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – program rokovania ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
93/18 Obecné zastupiteľstvo volí – návrhovú komisiu v zložení: predseda PeadDr.Ivana
Plachá, členovia Mgr.Miroslavu Šurinovú a Vladimíra Matejova.
94/18 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že – novozvolená starostka obce Ing. Jana
Školíková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.
95/18 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že - zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Milan Adámik, Ing. Bronislav Bajgar, Mgr.Peter Hurtiš, Ing.Eva Lesáková, Vladimír
Matejov, Valent Oršula, PaedDr. Ivana Plachá, Daniela Šestáková a Mgr.Miroslava Šurinová
zložili zákonom predpísaný sľub obecného zastupiteľstva.

96/18 Obecné zastupiteľstvo poveruje – poslanca Ing.Bronislava Bajgara zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
97/18 – Obecné zastupiteľstvo zriaďuje –
a) Komisiu finančnú
b) Komisiu stavebnú a územného rozvoja
c) Komisiu ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a dopravy
d) Komisiu kultúry, vzdelávania a športu
e) Komisiu sociálnych vecí a bytovej politiky
f) Komisiu pre konflikt záujmov
98/18 Obecné zastupiteľstvo volí –predsedu komisie finančnej Danielu Šestákovú a člena
komisie finančnej Ing.Bronislava Bajgara.
99/18 Obecné zastupiteľstvo volí – predsedu komisie stavebnej a územného rozvoja obce
Milana Adámika a člena komisie stavebnej a územného rozvoja Vladimíra Matejova.
100/18 Obecné zastupiteľstvo volí – predsedu komisie ekológie, životného prostredia,
ochrany verejného poriadku a dopravy Mgr.Petra Hurtiša a za člena komisie ekológie,
životného prostredia, ochrany verejného poriadku a dopravy Valenta Oršulu.
101/18 Obecné zastupiteľstvo volí – predsedu komisie kultúry, vzdelávania a športu
PaedDr.Ivanu Plachú a člena komisie kultúry, vzdelávania a športu Ing.Evu Lesákovú.
102/18 Obecné zastupiteľstvo volí – predsedu sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr.Miroslavu Šurinovú.
103/18 Obecné zastupiteľstvo volí – predsedu komisie pre konflikt záujmov Ing.Bronislava
Bajgara, členov komisie pre konflikt záujmov Vladimíra Matejova, Mgr.Miroslavu Šurinovú
a Milana Adámika.
104/18 Obecné zastupiteľstvo volí – sobášiacich poslankyňu PaedDr. Ivanu Plachú
a poslankyňu a Ing.Evu Lesákovú.
105/18 Obecné zastupiteľstvo odvoláva – delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady
Základnej školy, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany Petra Rybára a Miroslava
Semaníka.
106/18 Obecné zastupiteľstvo deleguje – zástupcov zriaďovateľa do Rady Základnej školy,
J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany Milana Adámika a Mgr. Miroslavu Šurinovú.
107/18 Obecné zastupiteľstvo odvoláva – delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady
Materskej školy, J. Hagaru 43/33, Zemianske Kostoľany Ing. Mareka Rolinca.

108/18 Obecné zastupiteľstvo deleguje – zástupcu zriaďovateľa do Materskej školy, J.
Hagaru 43/33, Zemianske Kostoľany Ing. Bronislava Bajgara.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce uskutočnených dňa 10. 11. 2018
- Vystúpenie novozvolenej starostky obce
- Informáciu starostky obce o určení zástupkyne starostky obce PaedDr. Ivany Plachej
- Diskusné príspevky poslancov a občanov
K bodu č.17 – Záver.
Ing.J.Školíková – po vyčerpaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakovala všetkým
prítomným za účasť, za podporu a za diskusné príspevky. Vyjadrila želanie, aby sa občania
zúčastňovali aj ďalších rokovaní aspoň v takom počte, ako na tomto slávnostnom rokovaní.
Rokovania sú pre ľudí a o ľuďoch, občanoch, je na dobro veci riešiť problematiku vopred ako
už po schválení uznesenia.
Zaželala ešte príjemný večer a ukončila slávnostné zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Mgr.Peter Hurtiš
........................................
Ing.Bronislav Bajgar
Zapísala:
Viera Hulínyiová

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

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

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa: 4. decembra 2018
Ing. Jana Školíková
starostka obce

