Uznesenie č. 1/2007
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 28.12.2006

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove
1. berie na vedomie: 1) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2) vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. konštatuje, že:

1) novozvolený starosta obce pán Ing. Michal Ryša zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2) zvolení poslanci OcZ zložili zákonompredpísaný sľub poslanca
OcZ: Pavol Faix, Monika Faixová Mgr., Pavel Hlávka Ing.,
Jozef Homola, Ľubomír Nikerle Ing., Michal Nikerle, Mária
Nikerlová.

3. schvaľuje:

1) termín riadneho zasadnutia OcZ na 11.1.2007

Ing. Michal Ryša
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 29.12.2006

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.12.2006 v Gerlachove

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci odstupujúci
Poslanci novozvolení
Starosta odstupujúci
Starosta novozvolený
Hostia
Program:

1.

22
2
7
1
1
11

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
8. Voľba zástupcu starostu
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na
zriadenie komisií a voľba ich členov
10. Schválenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril odstupujúci starosta obce.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Pán starosta Ing. J. Gašper určil za zapisovateľa p. M. Nikerlovú a overovateľov p.
M. Nikerleho a p. J. Homolu.

3.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

S výsledkami volieb oboznámila predsedníčka volebnej komisie Mgr. R. Gašperová
a odovzdala poslancom a starostovi obce osvedčenie o zvolení.
4.

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Novozvolený starosta obce Ing. Michal Ryša bol vyzvaný, aby zložil zákonom
stanovený sľub a podpisom ho potvrdil. Týmto bol starosta obce uvedený do funkcie.

5.

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

Sľub poslancov prečítal Michal Nikerle a všetci poslanci ho podpisom potvrdili:
Pavol Faix, Ing. Ľubomír Nikerle, Jozef Homola, Ing. Pavel Hlávka, Michal Nikerle, Mária
Nikerlová, Mgr. Monika Faixová.
Po zložení sľubu poslancov bývalý starosta pán Ing. Gašper zo schôdze odišiel.

6.

Vystúpenie novozvoleného starostu

Pán starosta Ing. Michal Ryša sa prihovoril občanom, spomenul obdobie volieb,
názory občanov, rozhodovať s otvoreným srdcom, pracovať tak, aby s výsledkom bol
spokojný občan. Chcel sa prihovoriť aj ku kontrolórovi obce, ktorý sa bez udania dôvodu
schôdze nezúčastnil. Na záver poprial všetkým veľa elánu do práce.

7.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie

P. Michal Nikerle navrhuje vynechať voľbu mandátovej komisie a body 8., 9., 10.
Zastupiteľstvo s týmto návrhom súhlasilo, aby tieto body boli prerokované na ďalšom
zasadnutí 11.1. 2007. Do návrhovej komisie boli zvolení p. Mária Nikerlová, p. Michal
Nikerle a p. Monika Faixová.

11.

Diskusia

MUDr. Stanislav Piják – poblahoželal všetkým novým poslancom a poprial veľa
úspechov do ďalšej práce, sľúbil pomôcť v ďalšej práci.
Ing. Michal Ryša
- škoda, že p. starosta Ing. Gašper neprejavil záujem spolupracovať s novým
starostom a poslancami pri vypracovávaní programu prvého zastupiteľstva,
- pripomienky k vydaniu Gerlachovského informátora,
- povinnosť šéfredaktora,
- horský kros.
Pán Pavol Pavlík sa pýtal, kde je bývalý starosta p. Ing. Gašper a poslanci.

12.

Schválenie uznesenia

Návrh na uznesenie bol schválený všetkými hlasmi bez pripomienok.

13.

Záver

Starosta obce poďakoval za účasť poslancom i prítomným občanom
zasadnutie ukončil o 16.30 hod.

Overovatelia:
Ing. Michal Ryša
starosta obce

a

