Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov,
konaného dňa 10.12.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: Pavol Balogh,
Poslanci: Ing. Jaroslav Bajužik, Miroslav Gaži, Maroš Džupina, Juraj Rešetár, Marián
Takáč; Mgr. Tatiana Kováčová, hlavný kontrolór obce, Mária Toroniová
Neprítomní: Ostatní prítomní (verejnosť): Michal Iľko, Ing. Vladimír Mantič, Martin Boroš
PROGRAM:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia.
3.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
4.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6.
Záver.
K bodu 1. Otvorenie.
Rokovanie OZ otvoril Pavol Balogh, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice schválenie programu zasadnutia.
Overovatelia zápisnice:
M. Gaži, M. Džupina
Zapisovateľ:
M. Toroniová
K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
- starosta požiadal predsedu miestnej volebnej komisie o prečítanie výsledkov volieb starostu a
poslancov do OZ. Pán predseda miestnej volebnej komisie M. Iľko prečítal výsledky volieb starostu
obce a poslancov do OZ. Celkový počet zapísaných voličov: 600; volieb sa zúčastnilo 230 voličov, čo
predstavuje 38,33 %.
Za starostu obce bol zvolený Ing. J. Bajužik ako nezávislý kandidát s počtom hlasov 217.
Prevzal od predsedu volebnej komisie osvedčenie za starostu obce. Pán M. Iľko prečítal výsledky volieb
poslancov OZ: Zvolení kandidáti za poslancov: 1. M. Gaži - 185 hlasov, 2. M. Džupina - 167 hlasov, 3.
J. Rešetár - 166 hlasov, 4. M. Takáč 136 - hlasov, 5. PhDr. M. Iľko - 121 hlasov. Náhradníci – kandidáti,
ktorí neboli zvolení za poslancov: 1. M. Boroš - 116 hlasov, 2. Ing. V. Mantič - 107 hlasov. Zvolení
poslanci si prevzali od predsedu volebnej komisie osvedčenia za poslancov obecného zastupiteľstva.
OZ v Čerhove
berie na vedomie
1. výsledky volieb starostu obce Čerhov
2. výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čerhov
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Novozvolený starosta obce zložil zákonne predpísaný sľub starostu obce, ktorý podpísal pred všetkými
prítomnými. Doterajší starosta odovzdal novozvolenému insígnie a od tohto momentu sa vedenia
zasadnutia OZ ujal novozvolený starosta obce Ing. J. Bajužik. Poďakoval doterajšiemu starostovi za jeho
prácu a vykonané činnosti v obci. Za poslanca, ktorý bude mať oprávnenie sobášiť navrhol PhDr. M.
Iľka, za zástupcu sobášiaceho navrhol počas jeho neprítomnosti Ing. Jaroslava Bajužika.
OZ v Čerhove
konštatuje, že:
Novozvolený starosta obce Čerhov Ing. Jaroslav Bajužik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

OZ v Čerhove
určuje za sobášiaceho PhDr. Mareka Iľka, za zástupcu sobášiaceho Ing. Jaroslava Bajužika
Hlasovanie:

za: 5 / 5

(Maroš Džupina, Miroslav Gaži, PhDr. Marek Iľko, Juraj Rešetár,
Marián Takáč)

proti: 0 / 5
zdržal sa: 0 / 5
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Po tomto kroku starosta prečítal sľub poslancov. Všetci prítomní poslanci zložili zákonne predpísaný
sľub, ktorý potvrdili jeho podpísaním. Starosta obce v krátkom príhovore vyjadril svoju predstavu o
fungovaní obce a pre poslancov určil oblasti, ktorými chce, aby sa v priebehu volebného obdobia
venovali (M. Takáč – vinohradníctvo/vinárstvo; M. Džupina – hasiči + šport; J. Rešetár – životné
prostredie + škola; M. Iľko – kultúra + charita; M. Gaži – cirkvi; pre kandidátov, ktorí neboli zvolení za
poslancov určil: M. Boroš – pracovníci „VPP“; V. Mantič – projekty + siete).
OZ v Čerhove
konštatuje, že:
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného
zastupiteľstva.
K bodu 6. Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o
20:30 h.
Zapísal/(a): M. Toroniová
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