ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 6. decembra 2018 v obradnej sieni mesta Krompachy.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program.
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kultúrny program.
5. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení
o zvolení.
6. Sľub primátorky mesta Krompachy a odovzdanie osvedčenia o zvolení.
7. Sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a odovzdanie osvedčení
o zvolení poslancov mestského zastupiteľstva.
8. Príhovor primátorky mesta Krompachy.
9. Záver.
Katarína Slobodníková, členka ZPOZ-u, privítala
ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva.

prítomných

na

slávnostnom

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Igor Jendruch, poslanec MsZ, otvoril ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva. Za
zapisovateľku určil Annu Čechovú a za overovateľov zápisnice Evu DERDÁKOVÚ
a Mariána HOJSTRIČA.
3. Voľba návrhovej komisie.
Poslanec Jendruch, predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Lívia
KOZLOVÁ, členovia Ľuboš ONTKO a Oľga DZIMKOVÁ.
MsZ prijalo uznesenie č. 1/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (volí).
4. Kultúrny program.
Zamestnanci Základnej umeleckej školy vystúpili s hudobným programom a Mgr. Anna
Grondželová, členka ZPOZ-u recitovala báseň

1

5. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení
o zvolení.
Ivo Hinďoš, predseda miestnej volebnej komisie prečítal zápisnicu miestnej volebnej komisie
v Krompachoch o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby
primátora, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
MsZ prijalo uznesenie č. 1/B.1 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
6. Sľub primátorky mesta Krompachy a odovzdanie osvedčenia o zvolení.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, zložila zákonom predpísaný sľub primátora mesta.
Predseda miestnej volebnej komisie jej odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora mesta.
MsZ prijalo uznesenie č. 1/C.1 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje).
7. Sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a odovzdanie osvedčení
o zvolení poslancov mestského zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva a zároveň obdŕžali osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ.
MsZ prijalo uznesenie č. 1/C.2 – viď pripojené pri zápisnici (konštatuje).
8. Príhovor primátorky mesta Krompachy.
Primátorka mesta svojim príspevkom sa prihovorila novozvoleným poslancom MsZ
a všetkým prítomným. Príhovor primátorky mesta je prílohou tejto zápisnice.
MsZ prijalo uznesenie č. 1/B.2 – viď pripojené pri zápisnici (berie na vedomie).
9. Záver.
Primátorka mesta
sa poďakovala prítomným za účasť na dnešnom ustanovujúcom
zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a pozvala prítomných na čašu vína.

V Krompachoch 6. decembra 2018
Zapísala : Anna ČECHOVÁ
Anna NEMČÍKOVÁ
prednostka MsÚ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta
OVEROVATELIA:
Eva DERDÁKOVÁ, poslankyňa MsZ
Marián HOJSTRIČ, poslanec MsZ
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