Z Á P I S N I C A č. 5/2014
napísaná na piatom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa
uskutočnilo dňa 15.8.2014 o 16.30 hod vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
........................
Ing. Peter Dávidík, starosta obce

POSLANCI OcZ:
.....................................
1. Dagmar Gasperová, Mgr.
2. Stela Medžová, Mgr.
3. Peter Vaňuga, MUDr. (ospravedlnený)
4. Pavol Olos, Ing.
5. Roman Hamran, Ing.
6. Pavol Chyla, Ing.
7. Luboš Žihlavvník (ospravedlnený)
8. Vladimír Zalčík
9. Mária Maďarová

PROGRAM:
........................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Určenie volebných obvodov pre komunálne voľby 2014
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a úväzku starostu obce
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík.
Skonštatoval, že sú prítomní siedmi poslanci a piate mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisncie starosta obce Ing. P. Dávidík poveril Mgr.D. Gasperovú, za overovateľov zápisnice M. Maďarovú a Ing. R. Hamrana
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce Ing. P. Dávidík odporučil zvoliť poslancov Mgr.
S. Madžovú, Ing. P. Chylu a V. Zalčíka. Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci
siedmi prítomní poslanci (Mgr. D. Gasperová, Mgr.S. Medžová, Ing. P. Olos, V.
Zalčík, Ing. R. Hamran, Ing. P.Chyla, M. Maďarová))
4. Určenie volebných obvodov pre komunálne voľby 2014.
Starosta obce Ing. P. Dávidík informoval, že je potrebné určiť volebné obvody pre
komunálne voľby 2014. Poslanci prijali uznesenie č. 20/2014 obecné zastupiteľstvo v
Ľubochni
I. určuje
v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov jeden viacmandátový obvod, v ktorom sa dňa

15.11.2014 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. Viacmandátový volebný obvod sa zhoduje s územím obce
II. tvorí
v zmysle § 9 ods.5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
Obcí v znení neskorších predpisov jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby
starostu obce, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014
III. žiada
starostu obce zverejniť v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určenie volebného obvodu
a určenie počtu poslancov, ktorí sa majú vo volebnom obvode voliť dňa 15.11.2014
Za uznesenie hlasovali všetci siedmy prítomní poslanci (Mgr. D. Gasperová, Mgr.S.
Medžová, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Ing. P.Chyla, M. Maďarová), proti-0,
zdržal sa-0.
5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a úväzku starostu obce
Poslanci prijali uznesenie č. 21/2014 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni
určuje
a) v zmysle § 11 ods. 3 písm....) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa na celé
volebné obdobie 2014 – 2018
b) v zmysle § 11 ods. 4 písm, i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a z dôvodu plnenie povinností, vyplývajúcich z verejnej
funkcie starostu, starostovi obce Ľubochňa na celé funkčné obdobie 2014 – 2018
rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok
Za uznesenie hlasovali všetci siedmy prítomní poslanci (Mgr. D. Gasperová, Mgr.S.
Medžová, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Ing. P.Chyla, M. Maďarová), proti-0,
zdržal sa-0.
6. Záver
Starosta obce Ing. P. Dávidík poďakoval prítomným za účasť a piate mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 16.45 hod

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Roman Hamran v.r.
Mária Maďarová v.r.
Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

