UZNESENIA
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol, konaného dňa 9.12.2018 o
16,00 hodine v Kultúrnom dome.
Uznesenie č.1/2018 k informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a k overeniu
zloženia sľubu starostu obce Biely Kostol a poslancov Obecného zastupiteľstva v Bielom Kostole vo
volebnom období 2018 – 2022:
OZ Obce Biely Kostol po prerokovaní:
A. Berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky

B. Konštatuje, že:
1.novozvolená starostka obce doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA, zložila zákonom predpísaný sľub
starostky obce Biely Kostol
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Bielom Kostole:
Ing. Peter Bínovský
JUDr. Ľuboš Gažo
Ing. Peter Gubrický
Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Mgr. Miroslav Hrubý
Ing. arch. Pavol Kováč
Ing. Ján Tižinák
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Bielom Kostole.
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č. 1:
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 7/4):
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.1/2018 bolo prijaté.

Uznesenie č.2/2018 k vytvoreniu komisií Obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo v Bielom Kostole podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
Zriaďuje 5 komisií OZ.

-

komisia na ochranu verejného záujmu
komisia pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné prostredie
komisia kultúrna, sociálna a športová
komisia pre vzťah s verejnosťou, externú spoluprácu a vzdelávanie
komisia finančná a správy obecného majetku

Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č. 2:
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 7/4):
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.2/2018 bolo prijaté.

Uznesenie č.3/2018 k povereniu poslanca OZ zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade
neprítomnosti starostu, alebo zástupcu starostu:
Obecné zastupiteľstvo v Bielom Kostole podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona o obecnom zriadení
poveruje poslanca p. Luboša Gaža zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona
SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.3:
Hlasovanie (prítomnosť/kvórum = 7/4):
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.3/2018 bolo prijaté.

Zapisovateľka:
Mgr. Anna Hamran Podstrelená

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

Overovatelia:
Mgr. Miroslav Hrubý

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

Ing. Ján Tižinák

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

Schválila:

.............................................
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
starostka obce

