Starosta privítal poslancov a predložil na schválenie program OZ.
Poslanci priamym hlasovaním odsúhlasili program OZ.
Uznesenie č. 01-16-01-15/OZ
Starosta uviedol, že nakoľko bol v predchádzajúcom volebnom období delegovaný do rady základnej
školy, pre výkon funkcie starostu už to vykonávať nesmie. Poslanci miesto Ing. Ladislava Tankóa
navrhli ako druhého člena, predsedu Komisie vzdelávania, Vojtecha Üvegesa, druhý zástupca ostáva
Štefan Lengyel. Poslanci odsúhlasili navrhovaných kandidátov do rady základnej školy jednohlasne, 7
hlasov za, nezdržal sa nikto, nebol nikto proti .
V nasledujúcom volebnom období budú obec zastupovať zo strany zriaďovateľa, Štefan Lengyel a
Vojtech Üveges.
Uznesenie č. 02-16-01-15/OZ
Z rady školy u Materskej školy po voľbách sa uvoľnili oba miesta od zriaďovateľa, po nekandidovaní,
resp. nezvolení Alžbety Balázsovej, resp. Zsolta Zsebíka. Zriaďovateľ má povinnosť delegovať do tejto
rady dvoch ďalších zástupcov, poslancov, ktorí budú zástupcovia zriaďovateľa v rade školy u
Materskej školy. Medzi poslancami sú rodičia detí, ktorí navštevujú Materskú školu, a to Tomáš
Zsigrai,MSc, a Jozef Csorba, a vedeli by najlepšie reprezentovať obec pri rade školy. Menovaní s
kandidátkou súhlasili. Poslanci jednoznačne odsúhlasili ich voľbu, 7 hlasov za, nikto sa nezdržal ani
nikto nebol proti. V nasledujúcom volebnom období budú zastupovať v rade školy pri Materskej škole
Tomáš Zsigrai, MSc, a Jozef Csorba.
Uznesenie č. 03-16-01-15/OZ
Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve pre nesúhlas navrhovaných kandidátov do komisie
neboli schválení členovia ekonomickej komisie, vedenej Tomášom Zsigraim, ktorý dostal poverenie
zostaviť novú komisiu, s novými členmi, s ktorými bude spolupracovať v nasledovnom volebnom
období. Tomáš Zsigrai predložil zoznam ním navrhovaných kandidátov do ekonomickej komisie:
1., Norbert Danko, 2., Erik Zelený,Ing.(Janík), 3., Peter Jánosdeák,Ing., 4., Imrich Burkuš a 5.,
Robert Zemán.
Poslanci s uvedenými členmi komisie súhlasili
nebol proti.

jednohlasne, 7 hlasov za, nikto sa nezdržal a nikto

Na záver starosta poďakoval za účasť poslancom, vyzval poslancov, aby dokončili zakladanie svojich
komisií, aby sme čím skôr vedeli zostaviť rozpočet obce.
Pripomenul, že v januári ešte bude jedno zasadnutie, a to 27.januára, v utorok, o 18,00 h
Nových členov je potrebné nahlásiť pre predsedov školských rád, a to:
Kataríne Smutnej (Materská škola)
Bc. Monike Jánosdeákovej (Základná škola)
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1. overovateľ

2. overovateľ
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Ing. Ladislav Tankó – starosta obce
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