
Z Á P I S N I C A  č .  1  
 

Zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kunešove, konanom 

 dňa : 30. novembra   2018,  v kultúrnom dome  Kunešov  o 17.00 hod. 

 

 

Prítomní poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   1.   Zahájenie 
                    2.   Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
                    3.   Oznámenie predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb v obci 
                  4.   Príhovor doterajšej starostky 
                    5.   Zloženie sľubu nového starostu 
                    6.   Zloženie sľubu zvolených poslancov  
                    7.   Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
                    8.   Zriadenie komisií a voľba predsedov komisií 
                    9.   Určenie platu starostu 
                  10.   Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovanie   
                           obecného zastupiteľstva – voľba zástupcu starostu obce 
                  11. Schválenie prenájmu miestneho Pohostinstva 
                  12. Úprava rozpočtu obce voči dotáciám zo štátneho rozpočtu v roku 2018      
                  13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a predbežný rozpočet na roky 2020-2021 
                  14. Diskusia 
                  15. Návrh na uznesenia  
                  16. Záver         
                                                                                     
K bodu č. 1 – zahájenie:  
Starostka obce privítal prítomných, navrhla  program jednania, ktorý bol následne schválený. 
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  
Starostka  určila  zapisovateľa.: Dušan Ernek   
          a overovateľa zápisnice: Anton Ihring, Jozef Neuschl 
K bodu č. 3 –Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
Predseda  volebnej komisie Zdenka Ihringová, oznámila  výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obcí, konaných 10.11.2018 v obci Kunešov 
K bodu č. 4 –  Príhovor doterajšej  starostky 
Doterajšia  starostka obce sa poďakovala poslancom, kontrolórovi obce a predsedom komisií za 
doterajšiu spoluprácu, rozlúčila sa s poslancami a zablahoželala novozvolenému starostovi 
a novozvoleným poslancom obce  
K bodu č. 5 –  Zloženie sľubu novozvoleného starostu   
Novozvolený  starosta  obce Peter Slašťan zložil zákonom predpísaný   ,,Sľub starostu obce“ 
 K bodu č. 6 –.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného   zastupiteľstva 
Novozvolení poslanci obce zložili zákonom predpísaný ,,sľub poslanca obecného zastupiteľstva“ 
Ľubica Erneková 
Anton Ihring  
Jozef Neuschl  
Matilda Rusnáková 
Mária Slašťanová, PhDr. 
 
 



K bodu č. 7 – Vystúpenie novozvoleného  starostu obce 
Novozvolený starosta  sa poďakoval voličom za prejavenú dôveru, poslancom OZ a vyjadril vôľu na 
spoluprácu s novozvolenými poslancami OZ 
K bodu č. 8 - Zriadenie komisií a voľba predsedov komisií 
Starosta obce určil predsedov jednotlivých komisií a to nasledovne: 
1. predsedu komisie verejného poriadku – Jozefa Neuschla, Kunešov č. 101 
2. predsedu kultúrno-športovej komisie -  Anton Ihring, Kunešov č. 62 
K bodu č. 9.-Určenie platu starostu obce  
 V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov  
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 
zastupiteľstvom, mesačný plat starostu obce Kunešov ,  Peter   Slašťan  vo výške 1 575 € mesačne               
 K bodu č. 10.  
Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania OZ a zároveň zástupcom starostu bol 
zvolený Anton Ihring 
K bodu č. 11.  
OZ schválilo prenájom miestneho Pohostinstva občanovi Obce Kunešov Elemírovi Sikelovi. 
K bodu č. 12 
Úprava rozpočtu obce voči dotáciám zo štátneho rozpočtu v roku 2018      
Starosta obce informoval poslancov OZ  o potrebe upraviť rozpočet voči dotáciám zo ŠR 
K bodu č. 13 
Schválenie rozpočtu na rok 2019 
OZ schválilo rozpočet obce na rok 2019 bez výhrad 
 K bodu č. 14. Diskusia 
Diskusia sa týkala jednotlivých bodov programu 
 K bodu č. 15. Návrh na uznesenia  
Uznesenia boli jednohlasne schválené 
 K bodu č. 16. záver 
Doterajšia starostka obce a novozvolený starosta  obce poďakovali prítomným za účasť 
a novozvolený starosta ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- --------------------------- ------------------------------- 
        zapísal             overil                                     Peter  Slašťan 
   Dušan Ernek    Anton Ihring                                     starosta obce 
 
 


