Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke konaného dňa 05.12.2014.
Prítomní:
Ladislav Šnobel, Michal Jakab, Andrea Babirádová, Róbert Chmelina
Ospravedlnený: Juraj Čičo
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvolenej starostky.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
10. Určenie platu starostu obce.
11. Poriadok odmeňovania – zástupcu starostu obce, poslancov obecného
zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií v obci Hrabovka
12. Diskusia.
13. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ivan Čulen, ktorý privítal
prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli určení p. Ladislav Šnobel a p. Michal Jakab, za zapisovateľa
pracovníčka OcÚ p. Helena Kopúňová.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
Pán starosta odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie pánovi Lukášovi
Hamajovi.
Pán predseda miestnej volebnej komisie prečítal výsledky volieb starostu a volieb do
obecného zastupiteľstva a následne odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenej starostke
a osvedčenia poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva Obce Hrabovka.
Za starostkou obce Hrabovka bola zvolená p. Eva Mráziková s počtom hlasov 157,
do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Juraj Čičo, nezávislý kandidát s počtom hlasov 117,
Ladislav Šnobel, nezávislý kandidát s počtom hlasov s počtom hlasov 112,
Michal Jakab, nezávislý kandidát s počtom hlasov 107,
Andrea Babirádová, nezávislá kandidátka s počtom hlasov 98,
Róbert Chmelina, Kresťansko-demokratické hnutie s počtom hlasov 82.

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
Novozvolená starostka obce p. Eva Mráziková zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce (príloha č.1) a prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: p. Andrea Babirádová, p. Róbert Chmelina, p. Michal Jakab,
p.Ladislav Šnobel (príloha č.2) Poslanec p. Juraj Čičo, ktorý bol neprítomný zloží sľub na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvolenej starostky
Starostka obce p. Eva Mráziková poďakovala doterajšiemu starostovi za prácu,
zablahoželala poslancom a popriala im veľa úspechov počas volebného obdobia.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Pani starostka obce p. Eva Mráziková prečítala program ustanovujúceho zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje program v pôvodnom znení.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Pani starostka navrhla, aby bol tento bod prerokovaný na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, nakoľko poslanec p. Juraj Čičo je neprítomný a získal vo voľbách
najviac hlasov. Poslanci po krátkej rozprave s návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke doporučuje presunúť tento bod a prerokovať ho na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Aj tento bod z toho istého dôvodu pani starostka navrhla prerokovať na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke doporučuje presunúť tento bod a prerokovať ho na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
10. Určenie platu starostky obce
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
určuje starostke obce mesačný plat 614,00 € v hrubom (príloha č. 3).
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje plat starostke obce tak, ako bolo určené.
Pani starostka venovala prvý plat v prospech organizácie Jednoty dôchodcov v Hrabovke.
11. Poriadok odmeňovania – zástupcu starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva,
členov stálych a dočasných komisií v obci Hrabovka.
Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli, že za rok 2014 odmeny poberať nebudú.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke doporučuje presunúť schvaľovací proces poriadku
odmeňovania prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
12. Diskusia
Do diskusie neboli žiadne príspevky
12. Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným, vyslovila prianie dobrej spolupráce so
zastupiteľstvom a ukončila zasadnutie.

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke

Uznesenia č. 1 - 7
zo zasadnutia OZ v Hrabovke
zo dňa 05.12.2014

I/2014

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hrabovka zo dňa 05.12.2014
K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke s c h v a ľ u j e za overovateľov pána Ladislava Šnobla
a pána Michala Jakaba, za zapisovateľa pracovníčku OcÚ pani Helenu Kopúňovú.
V Hrabovke 05.12.2014

Eva Mráziková
starostka obce

K bodu: Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke b e r i e n a v e d o m i e
A.
1. výsledky starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce k o n š t a t u j e,
B.
1. že novozvolená starostka obce Eva Mráziková zložila zákonom predpísaný sľub
starostky obce
2. že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Andrea Babirádová, Róbert Chmelina, Michal Jakab, Ladislav
Šnobel (príloha č.2) Poslanec. Juraj Čičo, ktorý bol neprítomný zloží sľub na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V Hrabovke 05.12.2014

Eva Mráziková
starostka obce

K bodu: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke s c h v a ľ u j e program ustanovujúceho zasadnutia
V Hrabovke 05.12.2014

Eva Mráziková
starostka obce

K bodu: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke d o p o r u č u j e
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

zvolávať

presunúť tento bod prerokovať na

V Hrabovke 05.12.2014

Eva Mráziková
starostka obce

K bodu: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke d o p o r u č u j e
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

presunúť tento bod prerokovať na

V Hrabovke 05.12.2014

Eva Mráziková
starostka obce

K bodu: Určenie platu starostky obce.
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke s c h v a ľ u j e 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 starostke Eve Mrázikovej vo výške 614,00 €.
V Hrabovke 05.12.2014

Eva Mráziková
starostka obce

K bodu: Poriadok odmeňovania – zástupcu starostu obce, poslancov obecného
zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií v obci Hrabovka.
Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke d o p o r u č u j e
presunúť schvaľovací proces
poriadku odmeňovania prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V Hrabovke 05.12.2014

Eva Mráziková
starostka obce

Výpis z hlasovania poslancov OZ:
Číslo
Uznesenia:
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
7/2014
Vysvetlivky:

Babirádová
Andrea
I
I
I
I
I
I
I
I - za
X - proti

Čičo
Juraj
N
N
N
N
N
N
N

Chmelina
Róbert
I
I
I
I
I
I
I
O – zdržal sa
N - neprítomní

Jakab
Michal
I
I
I
I
I
I
I

Šnobel
Ladislav
I
I
I
I
I
I
I

Overovatelia:
Ladislav Šnobel

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

Michal Jakab

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

Zapísala:
Helena Kopúňová

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

______________________
Eva Mráziková
starostka obce

