Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nižný Hrabovec
zo dňa 10.12.2018

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 jej členov
5. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov komisií.
6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
7. Schválenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho
8. Schválenie sobášnych dní a sobášnej miestnosti

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
B. k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolená starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Buráš Miloš, Bc. Červeňanský Pavol, Ing. Minarčin Juraj,
Onderik Miroslav, Telišková Marta, Ing. Telišková Monika PhD., PaedDr. Veliká Anna
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie na vedomie
poverenie Miroslava Onderika za zástupcu starostu
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
poveruje
1. poslanca PaedDr. Annu Velikú zvolávaním a vedením zasadnutí 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.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
nezriaďuje
obecnú radu
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
A. z r i a ď u j e
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších prepisov
B. v o l í
predsedu komisie Telišková Marta
členov komisie: PaedDr. Veliká Anna
Ing. Telišková Monika PhD.
C. s c h v a ľ u j e
náplň práce
(viď príloha)
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
A. z r i a ď u j e
komisie:
Komisia pre sociálne vecí a zdravotníctvo
Komisia pre verejný poriadok
Komisia pre šport
Komisia pre školstvo a kultúru
Komisia pre financie a rozpočet
Komisia pre výstavbu, regionálny rozvoj, dopravu a komunikácie
Komisia pre prípravu projektov
Komisia pre životné prostredie
B. v o l í
predsedov a členov komisií:
Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo: Telišková Marta, predseda komisie
členovia: Daniel Gaži a Mgr. Lucia Semková
Komisia pre verejný poriadok: Buraš Miloš, predseda komisie
členovia: Jaroslav Zubko a František Marcinčin ml.
Komisia pre šport: Buraš Miloš, predseda komisie
členovia: Vladimír Gaži, Ján Stuľak ml. a Ján Juhás

Komisia pre školstvo a kultúru: PaedDr. Veliká Anna, predseda komisie
členovia: Ján Kizling st. a Matúš Džuňa
Komisia pre financie a rozpočet: Onderik Miroslav, predseda komisie
členovia: Viera Tefelnerová a Alena Hovancová
Komisia pre výstavbu, regionálny rozvoj, dopravu a komunikácie: Bc. Červeňanský Pavol,
predseda komisie a členovia: Miroslav Sokol
Komisia pre prípravu projektov: Ing. Telišková Monika PhD., predseda komisie
členovia: Ing. Jozef Kovaľ a Ján Polačok
Komisia pre životné prostredie: Ing. Minarčin Juraj, predseda komisie
členovia: Peter Harmančin, Milan Sokol a Bc. Zuzana Babjaková
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Uznesenie č. 7
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 Mgr. Marcela Pčolinskej:
základný plat 954,00 € x 2,20 = 2 099 €, s mesačným navýšením 30 %.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
za sobášiaceho v obci PaedDr. Velikú Annu a za zástupcu sobášiaceho Onderika Miroslava

sobášne dni: štvrtok, sobota
sobášnu miestnosť: Obecný úrad Nižný Hrabovec
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 14.12.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
10.12.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Otvorenie
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, návrhovú komisiu 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 komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a voľba jej členov
12. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
13. Určenie platu starostky obce
14. Schválenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho
15. Schválenie sobášnych dní a sobášnej miestnosti
16. Diskusia
17. Záver
K bodu 1.: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila o 16.00 hod. starostka
obce Katarína Špallerová.
K bodu 2.: Starostka obce určila za zapisovateľa: p. Jakubčovú, za overovateľov: Teliškovú
Martu a Ing. Minarčina Juraja, návrhovú komisiu: Bc. Červeňanský Pavol a Ing. Telišková
Monika PhD.. Prítomní poslanci schválili v počte 7 zo 7.
K bodu 3.: Zapisovateľka miestnej volebnej komisie p. Štefanovová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb na starostu: platných odovzdaných lístkov bolo 798, z toho bolo 534
platných hlasov pre Mgr. Marcelu Pčolinskú a 264 platných hlasov pre Katarínu Špallerovú.
Pani Štefanovová odovzdala novozvolenej starostke Mgr. Marcele Pčolinskej osvedčenie.

Výsledky volieb na poslancov OZ: odovzdaných bolo 793 platných hlasovacích lístkov.
Do OZ bolo zvolených 7 poslancov. Najviac platných hlasov získali: p. Miroslav Onderik
(290), PaedDr. Anna Veliká (242), Miloš Buraš (239), Ing. Juraj Minarčin (231), Ing. Monika
Telišková PhD. (215), Marta Telišková (208) a Bc. Pavol Červeňanský (185). Pani
Štefanovová odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenia.
K bodu 4.: Novozvolená starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská zložila zákonom predpísaný
sľub, ktorý potvrdila svojim podpisom a prevzala od Kataríny Špallerovej insígnie. Starostka
obce Mgr. Marcela Pčolinská sa ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu 5.: Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a potvrdili svojím
podpisom.
K bodu 6.: Starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská sa prihovorila prítomným. Poďakovala sa
bývalej starostke Kataríne Špallerovej za doterajšiu prácu starostky, voličom a poslancom za
prejavenú dôveru vo voľbách, zablahoželala zvoleným poslancom k zloženiu sľubu,
informovala o pripravovaných projektoch a práci v obci.
K bodu 7.: Starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská konštatovala, že OZ je uznášania schopné,
keďže je prítomných všetkých 7 poslancov a predniesla program ustanovujúceho zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, návrhovú komisiu 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
Menovanie zástupcu starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia OZ
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a voľba jej členov
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Určenie platu starostky obce
Schválenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho
Schválenie sobášnych dní a sobášnej miestnosti
Diskusia
Záver

Program OZ bol 7 poslancami Milošom Burašom, Ing. Teliškovou Monikou PhD., Bc.
Červeňanským Pavlom, Ing. Minarčinom Jurajom, Onderikom Miroslavom, PaedDr. Velikou
Annou a Teliškovou Martou schválený.
K bodu 8.: Starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská poverila do funkcie zástupcu starostky
obce poslanca Miroslava Onderika. Poverenie bolo poslancami OZ vzaté na vedomie.

K bodu 9.: 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 OZ jednohlasne poverilo poslankyňu Annu Velikú.
K bodu 10.: Starostka obce po dohode s poslancami sa dohodli, že sa obecná rada nezriadi.
K bodu 11.: Poslanci jednohlasným hlasovaním zriadili v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších prepisov, predsedu komisie, členov a náplň práce.
Predsedom komisie sa stala Marta Telišková, členkami Anna Veliká a Monika Telišková.
(náplň práce viď príloha)
K bodu 12.: Starostka obce predložila poslancom návrh na zriadenie komisií. Po vzájomnej
dohode boli zriadené nasledovné komisie, ich predsedami sa stali:
Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo: Telišková Marta, predseda komisie
členovia: Daniel Gaži a Mgr. Lucia Semková
Komisia pre verejný poriadok: Buraš Miloš, predseda komisie
členovia: Jaroslav Zubko a František Marcinčin ml.
Komisia pre šport: Buraš Miloš, predseda komisie
členovia: Vladimír Gaži, Ján Stuľak ml. a Ján Juhás
Komisia pre školstvo a kultúru: PaedDr. Veliká Anna, predseda komisie
členovia: Ján Kizling st. a Matúš Džuňa
Komisia pre financie a rozpočet: Onderik Miroslav, predseda komisie
členovia: Viera Tefelnerová a Alena Hovancová
Komisia pre výstavbu, regionálny rozvoj, dopravu a komunikácie: Bc. Červeňanský Pavol,
predseda komisie a členovia: Miroslav Sokol
Komisia pre prípravu projektov: Ing. Telišková Monika PhD., predseda komisie
členovia: Ing. Jozef Kovaľ a Ján Polačok
Komisia pre životné prostredie: Ing. Minarčin Juraj, predseda komisie
členovia: Peter Harmančin, Milan Sokol a Bc. Zuzana Babjaková
Predsedovia komisií do najbližšieho zasadnutia OZ doložia náplne práce jednotlivých komisií.
Komisie, predsedovia a členovia boli schválení počtom 7 zo 7.
K bodu 13.: Obecné zastupiteľstvo prejednalo a určilo plat starostky obce v súlade so
zákonom č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov starostke Mgr. Marcele Pčolinskej: základný plat 954,00 €
x koeficient 2,20 = 2 099,- € s mesačným navýšením 30 %. Hlasovanie bolo: Za: 6, Proti: 0,
Zdržal sa: 1 (Minarčin).

K bodu 14.: Na návrh starostky obce poslanci v počte 7 zo 7 schválili za sobášiaceho v obci
PaedDr. Annu Velikú a za zástupcu sobášiaceho Miroslava Onderika. Za sobášne dni schválili
štvrtok a sobotu a sobášnu miestnosť na Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci.
K bodu 15.: Starostka obce informovala o svojich zámeroch a plánoch, ktoré spolu
s poslancami prediskutovali.
Starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská zaželala prítomným šťastné, požehnané a pokojné
Vianoce.
K bodu 16.: Poslanec Bc. Pavol Červeňanský predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol 7
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 17.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
Mgr. Marcela Pčolinská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 18.00 hod. ukončila.

Mgr. Marcela Pčolinská v.r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Marta Telišková

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

Ing. Juraj Minarčin

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

Zapísala: Mária Jakubčová

