Obecné zastupiteľstvo Obid
I/2018/I-Zas

05. 12. 2018

UZNESENIA
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 05. 12. 2018 o 18.00 hod. vo
veľkej sále kultúrneho domu v Obide
Uznesenia zo zasadnutia číslo: I/05122018/I-Zas
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie – určenie zapisovateľa,
Výsledky volieb v obci – správa predsedu MVK,
Zloženie sľubu starostu obce a poslancov,
Určenie overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie,
Voľba mandátovej komisie,
Prestávka na overenie platnosti mandátov,
Správa mandátovej komisie o overení platnosti mandátov,
Vydanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom OZ,
Uznesenie – záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom I. zasadnutí dňa 05. 12. 2018 na základe
predložených a návrhov a pripomienok :

K bodu č. 4 – Určenie overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 1/2018
schvaľuje:
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesením č. 2/2018
volí:
poslancov obecného zastupiteľstva Bernardínu Potfayovú a Jána Buglosa
návrhovej komisie.

za členov

K bodu č. 5 – Voľba mandátovej komisie
Uznesením č. 3/2018
zriaďuje:
V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov mandátovú komisiu.
Uznesením č. 4/2018
volí:
Za členov mandátovej komisie poslancov: Ladislav Benefi – predseda, Mgr. Zsolt Szabó –
člen, Tomáš Páldi - člen
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K bodu č. 7 – Správa mandátovej komisie
Uznesením č. 5/2018
1.) s c h v a ľ u j e
Správu mandátovej komisie o overení platnosti volieb do orgánov samosprávy obce Obid na
základe Zápisnice miestnej volebnej komisie a na základe vydaných osvedčení o zvolení.
2.) k o n š t a t u j e :
a) že zvolená starostka obce Obid Ing. Monika Vajda zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
b) že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Obide
1. Ladislav Benefi
2. Ján Buglos
3. Tomáš Páldi
4. Alžbeta Páldiová
5. Bernardína Potfayová
6. Mgr. Zsolt Szabó
7. Mgr. Klaudia Szabóová
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

V Obide, dňa 05. 12. 2018

Ing. Monika V a j d a
starostka obce
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