Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nižný Hrabovec
zo dňa 15.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Poverenie zástupcu starostu
3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
5. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov komisií.
6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
7. Delegovanie člena do Rady CVČ Nižný Hrabovec

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. poverenie zástupcu starostu
B. k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolená starostka obce Katarína Špallerová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Bujko František, Ing. Kovaľ Jozef, Ing. Minarčin Juraj, Rataj
Ján, PaedDr. Stašková Jana, Stuľáková Mária, Mgr. Šinal Ľubomír

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
poveruje
1. poslanca PaedDr. Janu Staškovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veda, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
A. z r i a ď u j e
obecnú radu
B. volí za členov obecnej rady
Jána Rataja
Ing. Jozefa Kovaľa
Mgr. Ľubomíra Šinala

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
A. z r i a ď u j e
Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo a kultúru
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok
Komisia pre mládež
Komisia pre školstvo a šport
Komisia pre financie a rozpočet
Komisia pre dopravu a komunikácie
Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj

B. v o l í
predsedov komisií:
Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo a kultúru
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok
Komisia pre mládež
Komisia pre školstvo a šport
Komisia pre financie a rozpočet
Komisia pre dopravu a komunikácie
Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj

PaedDr. Stašková Jana
Ing. Minarčin Juraj
Stuľáková Mária
Mgr. Šinal Ľubomír
Rataj Ján
Ing. Kovaľ Jozef
Bujko František

C. u k l a d á
Predsedom komisií pri OZ, aby do 19.12.2014 predložili návrhy na členov jednotlivých
komisií z radov občanov neposlancov.

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci

určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov plat starostke Kataríne Špallerovej:
základný plat 824,00 € x 1,98 = 1 631,52 €, s mesačným navýšením 20 %.

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
delegovanie za člena Rady CVČ Nižný Hrabovec z radov poslancov Máriu Stuľákovú

Katarína Špallerová
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

Zápisnica
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
15.12.2014 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Otvorenie
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb na starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Menovanie zástupcu starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia OZ
10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
11. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
12. Určenie platu starostky obce
13. Voľba člena do Rady CVČ
14. Diskusia
15. Záver
K bodu 1.: Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila o 17.00 hod. starostka obce Mgr.
Marcela Pčolinská.
K bodu 2.: Starostka obce určila za zapisovateľa: p. Jakubčovú a za overovateľov: Ing.
Kovaľa a PaedDr. Janu Staškovú, ktoré prítomní zobrali na vedomie.
K bodu 3.: Predsedníčka volebnej komisie p. Helena Vavreková oznámila výsledky volieb na
starostu: odovzdaných bolo 835 obálok, z toho bolo 825 platných hlasov. Mgr. Marcela
Pčolinská získala 411 hlasov a Katarína Špallerová 414 hlasov. Predsedníčka volebnej
komisie odovzdala novozvolenej starostke Osvedčenie.
Výsledky volieb na poslancov OZ: z celkového počtu 835 obálok bolo odovzdaných 800
platných hlasovacích lístkov. Do OZ sa volilo 7 poslancov. Najviac platných hlasov získali: p.
Ján Rataj (354), Mgr. Ľubomír Šinal (342), Ing. Juraj Minarčin (333), PaedDr. Jana Stašková

-2(291), p. Mária Stuľáková (283) a p. František Bujko (281). Predsedníčka volebnej komisie
odovzdala novozvoleným poslancom Osvedčenia.
K bodu 4.: Novozvolená starostka obce Katarína Špallerová zložila zákonom predpísaný sľub,
ktorý potvrdila svojim podpisom a prevzala od Mgr. Marcely Pčolinskej insígnie. Starostka
obce Katarína Špallerová sa ujala vedenia prvého zasadnutia.
K bodu 5.: Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, čo potvrdili aj svojim
podpisom.
K bodu 6.: Starostka obce Katarína Špallerová sa prihovorila prítomným. Poďakovala sa za
prejavenú dôveru vo voľbách, zablahoželala zvoleným poslancom k zloženiu sľubu
a k začatiu výkonu mandátu v samospráve obce. Starostka vyslovila, že chce plynule
pokračovať v započatej stratégii riadenia obce s postupným prínosom nových aktivít a nových
činností v rôznych oblastiach spoločenského a pracovného života. Poďakovala Mgr. Marcele
Pčolinskej za jej doterajšiu prácu a odovzdala jej ďakovný list. Popriala občanom obce veľa
veľa zdravia, šťastia, splnených predsavzatí, pracovných úspechov a dobrú spoluprácu.

K bodu 7.: Starostka obce Katarína Špallerová konštatovala, že OZ je uznášania schopné,
keďže je prítomných všetkých 7 poslancov. Predniesla program ustanovujúceho zasadnutia,
načo bol poslankyňou Staškovou doplnený:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky volieb na starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvolenej starostky obce
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Menovanie zástupcu starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia OZ
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Určenie platu starostky obce
Voľba člena do Rady CVČ
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Program OZ bol 7 poslancami Ratajom, Kovaľom, Stuľákovou, Staškovou, Minarčinom,
Bujkom a Šinalom schválený.

-3K bodu 8.: Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: František Bujko
a Ing. Juraj Minarčin. Návrh bol s počtom hlasov 7 zo 7 schválený.
K bodu 9.: Starostka obce Katarína Špallerová poverila do funkcie zástupcu starostky obce na
celé volebné obdobie poslanca Jána Rataja. Menovanie bolo poslancami OZ vzaté na
vedomie.
K bodu 10.: Starostka obce navrhla poslancom, aby poverili poslanca zvolávaním a vedením
zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo v zmysle vyššie cit. jednohlasne poverilo poslankyňu Janu
Staškovú.
K bodu 11.: Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na zriadenie obecnej rady a aj
navrhla za jej členov: Jána Rataja (v zmysle zákona zástupca je členom obecnej rady), Janu
Staškovú a Ľubomíra Šinala. Poslanec Kovaľ v zmysle § 14 ods. 2) druhá veta Zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nesúhlasil s navrhnutými
členmi, a preto došlo k tajnému hlasovaniu. Členmi obecnej rady sa po sčítaní hlasov stali:
Ján Rataj, Ľubomír Šinal a Jozef Kovaľ.
K bodu 12.: Starostka obce predložila poslancom návrh na zriadenie komisií. Po vzájomnej
dohode boli zriadené nasledovné komisie a ich predsedovia:
Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo a kultúru

PaedDr. Stašková Jana

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok

Ing. Minarčin Juraj

Komisia pre mládež

Stuľáková Mária

Komisia pre školstvo a šport

Mgr. Šinal Ľubomír

Komisia pre financie a rozpočet

Rataj Ján

Komisia pre dopravu a komunikácie

Ing. Kovaľ Jozef

Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj

Bujko František

Predsedovia komisií do 19.12.2014 nahlásia členov jednotlivých komisií. Komisie a ich
predsedovia boli 7 poslancami zo 7 schválené.
K bodu 13.: Obecné zastupiteľstvo prejednalo a určilo plat starostu obce v zmysle zákona č.
253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov starostke Kataríne Špallerovej: základný plat 824,00 € x
koeficient 1,98 = 1631,52 € s mesačným navýšením 20 %. Za túto výšku platu hlasovalo 7
poslancov.

-4K bodu 14.: Od 1.9.2014 začalo s činnosťou Centrum voľného času Nižný Hrabovec a preto
bolo potrebné ustanoviť člena do Rady CVČ. Pani starostka navrhla do rady p. Stuľákovú a p.
Kovaľ navrhol p. Šinala. S počtom hlasov 4 bola do Rady CVČ zvolená Mária Stuľáková. (Za
hlasovali: Stašková, Rataj, Minarčin, Stuľáková. Zdržali sa: Kovaľ, Bujko, Šinal, Proti: 0)
K bodu 15.:
- Ing. Kovaľ sa informoval ohľadne vykopaných jám pri kaštieli. Pani starostka ho
informovala, že sa pri kaštieli robí archeologický výskum, ktorý končí 17.12.2014 a týmto
dňom sa začína na kaštieli architektonicko-historický výskum.
- Poslanec Rataj vyzval, aby sa OZ stretlo skôr ako o 3 mesiace, aby sa dohodli na ďalšej
práci a projektoch. Navrhol poslancovi Bujkovi, aby sledoval výzvy na ministerstiev na
predkladanie žiadostí o dotácie.
K bodu 16.: Poslanec Minarčin predniesol návrh na uznesenie z prvého zasadnutia, ktorý bol
7 prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 17.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
Katarína Špallerová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 18.00 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Jana Stašková

.........................................

Ing. Jozef Kovaľ

..........................................

Zapísala: Mária Jakubčová

