Zápisnica
z 1. verejného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Hrubý Šúr konaného
dňa 08. 12. 2014 v sobášnej miestnosti obecného úradu
.............................................................................................................................................

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

Program: Priložený k zápisnici.
Prvé slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva za prítomnosti
občanov sa začalo Slovenskou štátnou hymnou. Potom zasadnutie otvorila Irena Nagyová,
bývalá poslankyňa obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že z 5 volených poslancov je
prítomných 5, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch
programu.
Následne bol schválený program rokovania.
Potom p. Mgr.art. Agáta Katonová, predsedníčka Miestnej volebnej komisie obce
Hrubý Šúr oboznámila prítomných s výsledkami volieb a odovzdala starostovi osvedčenie o
zvolení.
V ďalšom bode programu rokovania predsedajúca Irena Nagyová vyzvala zvoleného
starostu Ing. Ladislava Gujbera, aby zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce /príloha/.
Potom mu odovzdala insígnie obce .Po slávnostnom prejave odovzdala novému starostovi aj
ďalšie vedenie rokovania.
Starosta obce Ing. Ladislav Gujber vyzval pani Mgr. Nikolu Karkeszovú, novozvolenú
poslankyňu obecného zastupiteľstva, aby prečítala zákonom predpísaný sľub poslancov a po
zložení sľubu ho všetci podpísali /príloha/.
Po podpísaní sľubu a prevzatí osvedčenia o zvolení za poslanca od predsedníčky
miestnej volebnej komisie Mgr. Art. Agáty Katonovej, starosta predniesol príhovor /príloha/,
v ktorom načrtol najdôležitejšie úlohy na budúce volebné obdobie.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
Roberta Botla a
Mgr. Nikolu Karkeszovú
Za členov návrhovej komisie boli zvolení jednohlasne poslanci:
Mgr. Richard Putz a
Csaba Takács
Za zástupcu starostu bol menovaný pán Robert Botló.
Na návrh starostu neboli určené žiadne komisie.

Potom predseda návrhovej komisie p. Mgr. Richard Putz prečítal návrh na uznesenie.
Po jednohlasnom schválení uznesenia z ustanovujúcej schôdze obecného
zastupiteľstva, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice:
Robert Botló

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

Mgr. Nikola Karkeszová ................................................

Ing. Gujber Ladislav
starosta obce

Uznesenie č. 1/2010
Z prvého slávnostného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Hrubom Šúri
zo dňa 08. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri:
A:

Berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B:

Konštatuje, že:
1. novozvolený starosta Ing. Ladislav Gujber zložil zákonom predpísaný
sľub starostu
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Robert Botló, Mgr. Nikola
Karkeszová, Ladislav Kiss. Mgr. Richard Putz a Csaba Takács zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

C:

Berie na vedomie
Poverenie Roberta Botla za zástupcu starostu

D:

Odporúča
Starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce

Starosta obce
Ing. Ladislav Gujber

