
                                              OBEC   MIKUŠOVCE 

 

                                                   Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mikušovciach 

                                              konaného dňa 15. decembra 2010 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

                3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Mikušovce a odovzdanie   

                    osvedčení o zvolení starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

                4. Zvolenie sľubu starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

                5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Mikušovciach 

                6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

                7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch   

                    podľa par 12 ods. 1 a ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   

                    predpisov 

               9. Voľba mandátovej komisie , návrhovej komisie a volebnej komisie , návrh na zriadenie    

                   komisií obce – voľba predsedov  

             10. Určenie platu starostu obce 

             11. Organizačné veci, rôzne 

             12. Diskusia 

             13. Uznesenie 

             14. Záver 

Ad 1: 

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol Ing. Jaroslav Viktorín. Prítomných privítal 

a oboznámil  s programom ustanovujúceho zasadnutia 

 

Ad 2: 

Predsedajúci navrhol za zapisovateľa Mgr. Máriu Pápaiovú a za overovateľov zápisnice p. Alexandra 

Šooša a p. Darinu Ágoštonovú   

Návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice bol jednohlasne schválený 

 

Ad 3: 

Predsedajúci vyzval p. Vieru Šinkovú – predsedu miestnej volebnej komisie o podanie informácií 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 

P. Viera Šinková podrobne informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do samosprávy obce, 

ktoré sa konali 27.novembra 2010. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu o výsledkoch volieb na vedomie 

Dvaja poslanci Ing. Imrich Ágošton a Mária Černová sa následne vzdali mandátu poslanca obce. Mandát 

poslanca obce prijali ďalší kandidáti s najväčším počtom hlasov – Jozef Ágošton, Darina Ágoštonová. 

 

Ad 4: 

Predsedajúci  zasadnutia prečítal sľub starostu obce, ktorý slovne i podpisom potvrdil novozvolený 

starosta obce Mikušovce Ing. Imrich Ágošton, a po zvolení sľubu prevzal insignie a vedenie zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 



Ad 5: 

Prevzatím vedenia ustanovujúceho zasadnutia starosta obce Ing. Imrich Ágošton prečítal sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva, ktorý poslanci  potvrdili slovne a vlastnoručnými podpismi. Blahoželal 

novozvoleným poslancom a odovzdal im osvedčenia o zvolení. 

Poslancami Obecného zastupiteľstva sa stali a podpisovali sľuby v abecednom poradí 

Darina Ágoštonová 

Elena Ágoštonová 

Jozef Ágošton 

Agnesa Kubincová 

 Ladislav Šuli 

  

Ad 6: 

Novozvolený starosta obce predniesol príhovor. Poďakoval bývalému starostovi a  poslancom za prácu 

v prospech obce Mikušovce.  Úlohám  pre nasledujúce volebné obdobie sa bude venovať na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v mesiaci január 2011. 

 

Ad 7:  

Predsedajúci konštatoval, že časť stanoveného programu už bola prerokovaná,  schválený program 

navrhol doplniť o nasledovné body: 

a, prerokovať a schváliť všeobecne záväzné nariadenie obce Mikušovce na rok 2011 

b, schváliť rozpočtové provizórium na prvý kvartál roku 2011 

c, prerokovať žiadosť bývalého starostu o úhradu nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 

d, schváliť žiadosť o odstupné bývalému starostovi obce 

Doplňujúce body programu boli poslancami jednohlasne schválené 

 

Ad 8: 

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa par 12 

ods. 1 a ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 Navrhnutá a jednohlasne schválená bola Agnesa Kubincová. 

 

Ad 9: 

Predsedajúci navrhol spojenie  mandátovej a volebnej komisie. Za členov komisie navrhol Jozefa 

Ágoštona, Darinu Ágoštonovú, Ladislava Šuliho. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Agnesu 

Kubincovú a Elenu Ágoštonovú. 

Ďalej predsedajúci podal návrh na  zariadenie 5 komisii obecného zastupiteľstva a návrh na predsedov 

komisií.   

a, komisia kultúry a vzdelávania                                      predseda   Agnesa Kubincová 

b, komisia verejného poriadku                                                           Jozef Ágošton 

c, komisia telovýchovy a športu                                                          Ladislav Šuli 

d, komisia výstavby a životného prostredia                                        Darina Ágoštonová 

e, finančná komisiu                                                                             Elena Ágoštonová 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh na spojenie mandátovej a volebnej komisie a ich 

obsadenie 

Schválilo zriadenie komisií OZ a ich predsedov, s tým, že predsedovia komisií predložia na najbližšom 

zasadnutí OZ návrhy na členov komisií. 

 

Ad 10: 

V tomto bode programu sa prejednával plat starostu obce. Plat bol schválený v zmysle platnej legislatívy 

zákona č. 253/1994 Z.z. poslanci nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 

 

 

 



Ad 11: 

V bode rôzne sa pozornosť venovala doplneným bodom programu 

a, predsedajúci oboznámil prítomných s návrhom všeobecne záväzného nariadenia obce Mikušovce 

o daniach z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce 

Mikušovce na rok 2011. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Mikušovce na rok 2011 bol schválený. 

b, predsedajúci predniesol návrh rozpočtového provizória na prvý kvartál  2011. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočtové provizórium na prvý kvartál 2011 

c, predsedajúci oboznámil prítomných so žiadosťou  bývalého starostu o úhradu nevyčerpanej dovolenky 

za rok 2010.  

Poslanec Jozef Ágošton konštatoval či sa dĺžka dovolenky pri dlhodobej pracovnej neschopnosti nekráti. 

Predsedajúci navrhol žiadosť preveriť a riešiť zákonným spôsobom.  

Obecné zastupiteľstvo prednesený návrh berie na vedomie 

d, predsedajúci oboznámil prítomných so  žiadosťou o odstupné bývalému starostovi obce. 

Stav obecnej pokladne neumožňuje vyplatiť odstupné v hotovosti, preto starosta navrhol po dohode s p. 

Miklóšom vypracovať splátkový kalendár. 

Obecné zastupiteľstvo prednesený návrh  berie na vedomie 

 

Ad  12: 

Predsedajúci vyzval prítomných na zapojenie sa do diskusie. 

Poslanci konštatovali, že k jednotlivým bodom programu sa vyjadrili  vtedy, keď boli prejednávané. 

 

Ad 13: 

Predsedajúci vyzval mandátovú komisiu, aby predniesla vyhlásenie. 

Vyhlásenie predniesol p. Ladislav Šuli. Konštatoval že zasadnutie je uznášania schopné. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo vyhlásenie mandátovej komisie na vedomie. 

Predsedajúci vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia z prvého zasadnutia OZ konaného 

dňa 15. decembra 2010. Návrh uznesenia predniesla p. Agnesa Kubincová. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uznesenie z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 15. 

decembra 2010 v Mikušovciach. 

 

Ad 14: 

Program zasadnutia bol splnený, predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

V Mikušovciach: dňa: 15. decembra 2010 

 

 

 

Zapisoval:....................................................... 

 

Overovateľ zápisnice: .................................... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


