
   Z á p i s n i c a 
 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 29.decembra 2006 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   
Prítomní:         Starosta obce :  Ing. Anton Černický 
                                  Novozvolená starostka obce:  Mária Mišáková 
 
Členovia OZ:  Fialová Daniela,  MVDr. Hájek Miloš, 
                                 Kopecký Bohuslav,  Minárech Jozef,  

          Ing. Novosad Ondrej, Ing. Ján Pšenák,  
          Mgr. Závodská Ľudmila 
 

Kontrolór obce: Zigová Irena 
                                      a hostia 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia /doterajší starosta/ 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

/predseda miestnej volebnej komisie/ 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií 
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 
8. Voľba zástupcu starostu 
9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

          10.   Schválenie platu starostu obce 
          11    Diskusia 
          12.   Schválenie uznesenia 
 
1/  Otvorenie            
 
        Otvorenie vykonal  Ing. Anton Černický, doterajší starosta obce, ktorý 
privítal  prítomných  a oboznámil  ich  s programom. 
 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
      Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice p. Kopeckú Alenu a overovateľov 
zápisnice  p. Fialovú  Danielu a Ing. Ondreja Novosada. 
 
3/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
  
 Predseda miestnej volebnej komisie p. Ladislav Kurucz  prečítal zápisnicu o výsledku 
konania  volieb v obci Motešice na funkciu  starostu obce a poslancov OZ. 



 
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie  
    insignií 
 
     Novozvolená  starostka  obce  zložila  zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu odovzdal 
doterajší  starosta Ing. Anton Černický  insignie  novej  starostke  obce p. Márii 
Mišákovej  a tiež  ju poveril  vedením schôdze. Sľub starostu je prílohou zápisnice. 
 
5/  Zloženie sľubu  poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
do rúk starostu obce a sľub podpísali. Sľub je prílohou zápisnice. 
 
6/ Vystúpenie novozvoleného starostu 
 
            Novozvolená  starostka obce  p. Mária Mišáková sa prihovorila k občanom našej 
obce. Vo veľmi výstižnom prejave poďakovala za prejavenú dôveru a zdôraznila, že bude 
pri vykonávaní svojho poslania rovnako spravodlivá pre obyvateľov hornej časti Motešíc, 
dolnej časti Motešíc , alebo Peťovky.  Nebude rozlišovať žiadne politické strany, bude nakladať 
s obecným majetkom tak ako s vlastným. Hovorí i o tom, že dvere na úrad sú 
pre všetkých občanov otvorené, všetky problémy sa riešia na úrade. 
 
7/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
 
 Do mandátovej komisie boli zvolení : p. Kopecký Bohuslav a Ing. Ondrej Novosad. 
 Do volebnej komisie  boli zvolení: Ing. Ján Pšenák a Mgr. Ľudmila Závodská. 
 Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Fialová Daniela a  MVDr. Hájek Miloš.   
 
8/  Voľba zástupcu  starostu 
 
 Za zástupcu starostu bol zvolený p. Jozef Minárech. 
 
9/  Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
 
 Na  návrh starostky obce boli zriadené štyri komisie a to: 
 
 komisia finančná  - predseda p. Fialová Daniela 
 komisia pre  kultúru, vzdelávanie, mládež a šport – predseda Mgr. Ľudmila Závodská 
            komisia  pre životné prostredie – predseda MVDr. Hájek Miloš 
            komisia pre výstavbu – predseda Ing. Ondrej Novosad 
 
 
10/ Schválenie platu starostu  
 
 V zmysle zákona č. 253/94 Z.z. v znení neskorších predpisov o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí  bol starosta zaradený do druhej platovej  skupiny a bol 
mu  schválený  plat  vo  výške 1,83  násobku  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca 
v národnom hospodárstve. 



 
11/ Diskusia 
 
 Do diskusie sa prihlásili: 
 
 p. Novosadová Viera – predseda  KDH, ktorá poďakovala starostovi obce za dobrú 
spoluprácu a popriala novej starostke  veľa osobných i pracovných úspechov. 
 
 p. Modranský -  poprial p. Mišákovej veľa síl a úspechov v ďalšej práci, pretože úloha 
starostu  v  dnešnej  dobe  s  prechodom  kompetencií  na obce je veľmi náročná.  Vyžaduje 
spoluprácu všetkých občanov. Očakáva  spoluprácu s Mikroregiónom Teplička.  
 
12/  Schválenie uznesenia 
 
 Predseda návrhovej komisie p. Fialová Daniela prečítala Návrh  uznesenia č.l až č.7 
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenia boli schválené bez pripomienok. 
Uznesenia sú prílohou zápisnice. 
 
 
Overovateľ:                                     Overovateľ:                              Starostka: 
 
p. Fialová  Daniela, v.r.             Ing. Ondrej Novosad, v.r.        Mária Mišáková, v.r.       
 
 
Zapísala dňa    03.01.2007    Kopecká, v.r.   
 


