OBEC

HRABKOV

Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov

ZÁPISNICA
z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove
Prítomní:

novozvolený starosta obce, novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva podľa priloženej prezenčnej listiny
O s t a t n í p r í t o m n í : p. Mgr. Ružena Čechová, podpredsedníčka miestnej volebnej
komisie
p. Ružena Brodová, kontrolórka obce
p. Helena Fottová, zapisovateľka
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v zmysle § 12 ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril a viedol
starosta obce Jaroslav Hovančák. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 novozvolených
poslancov, obecné zastupiteľstvo je teda spôsobilé a uznášaniaschopné. Starosta obce určil za
zapisovateľku p. Helenu Fottovú, pracovníčku obecného úradu a dvoch overovateľov p. Ľubicu
Brodovú a p. Róberta Schvarca.
Program:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce
Hrabkov, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Príhovor starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
Návrh určenia platu starostu obce
Delegovanie poslancov obce za členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159
Schválenie návrhu Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2019
Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Hrabkov 159 č. 4/2018
Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenie obce č. 4/2018
Prerokovanie návrhu usporiadania stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce
Prerokovanie návrhu podania vianočnej kapustnice pre občanov
Prerokovanie ponuky FS Sedličan o vystúpenie v predvianočnom čase
Diskusia
Záver

Po otvorení zasadnutia, určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice, starosta obce
ospravedlnil pre nemoc predsedníčku volebnej komisie sl. Klaudiu Vargoškovú a požiadal
podpredsedníčku miestnej volebnej komisie p. Mgr. Ruženu Čechovú o predloženie správy
o výsledkoch volieb poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa konali dňa
10.11.2018. Správa je priložená k tejto zápisnici.
Následne zložil novozvolený starosta obce p. Jaroslav Hovančák sľub, ktorý svojim
podpisom potvrdil. Sľub starostu obce je priložený k zápisnici. Podpredsedníčka miestnej
volebnej komisie p. Mgr. Ružena Čechová odovzdala starostovi obce osvedčenie o jeho zvolení
za starostu obce. Vzhľadom k tomu, že za starostu obce bol zvolený predchádzajúci starosta, bol
vynechaný akt odovzdania insígnií novozvolenému starostovi.
Novozvolený starosta obce Jaroslav Hovančák prečítal sľub novozvolených poslancov
a postupne všetkých prizval k podpísaniu sľubu. Následne podpredsedníčka miestnej volebnej
komisie spoločne so starostom obce odovzdali poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca
obecného zastupiteľstva.
Po prevzatí osvedčení vystúpil novozvolený starosta obce s príhovorom, ktorý je
priložený k zápisnici.
Starosta obce predniesol návrh, aby sa hlasovalo verejne. Tento návrh poslanci
jednohlasne odsúhlasili. Starosta obce sa najprv spýtal, či chce niekto doplniť program
zasadnutia o nové body rokovania. Následne predniesol návrh aby program zasadnutia bol
rozšírený o bod Prerokovanie návrhu usporiadanie stolnotenisového turnaja o Pohár starostu
obce. Poslankyňa p. Ľubica Brodová predniesla návrh aby program zasadnutia bol rozšírený
o bod Prerokovanie návrhu podania vianočnej kapustnice pre občanov. Starosta potom ešte
navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod Prerokovanie ponuky FS Sedličan o vystúpenie
v predvianočnom čase. Poslanci odporučili schváliť jednotlivé navrhnuté body do programu
zasadnutia a prerokovať ich každý samostatne.
Následné dal starosta schváliť návrh programu zasadnutia.
Starosta navrhol poslancom, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 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. Starosta navrhol poveriť p.
Martina Janigu, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov zo zvolených poslancov. Po prerokovaní
poslanci odporučili schváliť predložený návrh.
Starosta obce oznámil prítomným, že poveruje za zástupcu starostu obce p. Ing. Máriu
Fottovú. Poslanci následne oznámenie zobrali na vedomie.
Potom dal návrh na voľbu návrhovej, mandátovej a volebnej komisie v zložení: p. Ing.
Mária Fottová, p. Róbert Schvarc, p. Valentín Schvarc.
Ďalej starosta podal návrh na zriadenie komisií, určenie ich náplne práce a voľbu ich
predsedov a členov. Poslanci navrhli zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia.
Prítomným poslancom bol prednesený návrh na určenie platu starostu.

Starosta oboznámil prítomných poslancov o delegovanie dvoch členov do Rady školy pri
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 za zriaďovateľa vzhľadom tomu, že p. Vladimírovi Galdunovi a Mgr.
Marianne Aronovej skončil mandát poslancov, čím im členstvo zaniká.
Starosta navrhol na schválenie plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2019.
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2018 rozpočtu
ZŠ s MŠ Hrabkov 159.
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh Rozpočtového opatrenia obce č. 4/2018.
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh usporiadania stolnotenisového turnaja
o Pohár starostu obce.
Starosta obce predložil na prerokovanie návrh podania vianočnej kapustnice pre občanov.
Starosta obce
v predvianočnom čase.

predložil

na

prerokovanie

ponuky

FS

Sedličan

o vystúpenie

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch rokovania samostatne.
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrabkov bol
vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva za skončené.
Zapísala: Helena Fottová - pracovníčka OcÚ
Overovatelia zápisnice: p. Ľubica Brodová
p. Róbert Schvarc.................................

V Hrabkove: 01.12. 2018

Jaroslav Hovančák v. r.
starosta obce

UZNESENIA
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrabkov konaného dňa
01.12.2018 o 16:30 hod.na Obecnom úrade v Hrabkove
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
A) b e r i e n a

vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
B) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce p. Jaroslav Hovančák zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva p. Ľubica Brodová, p. Ing. Mária Fottová, p.
Martin Janiga, p. Jozef Krafčík, p. Róbert Schvarc, p. Valentín Schvarc, p. Ján Tobiaš
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
a) návrh starostu obce zaradiť do programu na prerokovania usporiadanie stolnotenisového
turnaja o Pohár starostu obce
b) návrh poslankyne p. Ľubice Brodovej zaradiť do programu na prerokovanie podanie
vianočnej kapustnice pre občanov
c) návrh starostu obce zaradiť do programu na prerokovanie ponuku FS Sedličan
o vystúpenie pre občanov s programom vianočných kolied.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
Program ustanovujúceho zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
obce Hrabkov, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
Návrh určenia platu starostu obce
Delegovanie poslancov obce za členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159
Schválenie návrhu Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2019
Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Hrabkov 159 č. 4/2018
Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenia obce č. 4/2018
Prerokovanie návrhu usporiadania stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce
Prerokovanie návrhu podania vianočnej kapustnice pre občanov
Prerokovanie ponuky FS Sedličan o vystúpenie v predvianočnom čase
Diskusia
Záver

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
poveruje
poslanca p. Martina Janigu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
berie na vedomie
oznámenie starostu obce, že poveruje p. Ing. Máriu Fottovú za zástupkyňu starostu obce.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
A)

zriaďuje
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 predpisov

B)

volí
a) Predsedníčku komisie p. Ing. Máriu Fottovú,
b) členov komisie: p. Ľubicu Brodovú a p. Martina Janigu

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
A)
zriaďuje
komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia,
B)

volí
a) predsedu komisie p. Valentína Schvarca,
b) členov komisie: p. Ľubica Brodová, p. Ing. Máriu Fottovú, p. Martina Janigu, p. Jozefa
Krafčíka, p. Róberta Schvarca, p. Ján Tobiaša

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu p.
Jaroslava Hovančáka vo výške 1746,00 €.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
za nových členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 za zriaďovateľa od 01.12.2018
p.Róberta Schvarca a p. Jána Tobiaša.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
Dňa: 08.02.2019
05.04.2019
28.06.2019
06.09.2019
15.11.2019
13.12.2019
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
návrh Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Hrabkov 159 č. 4/2018
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
návrh Rozpočtového opatrenia obce č. 4/2018
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
usporiadanie stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce dňa 04.01.2019 o 15:00 hod
v telocvični ZŠ s MŠ Hrabkov 159. Účastnícky poplatok bude 1,00 Euro na osobu.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
podanie Vianočnej kapustnice a Vianočného punču pre občanov dňa 16.12.2018 od 16:00 hod.
vo vonkajších priestoroch resp. pri vchode do KD
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
s ch v a ľ u j e
predvianočné vystúpenie FS Sedličan v sále kultúrneho domu dna 16.12.2018 o 14:00 hod.
Za: 7

V Hrabkove: 01.12.2018

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Jaroslav Hovančák v. r.
starosta obce

