
Zápisnica

z I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach

k o n ď n e h o dňa 02. 12. 2018

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Výsledky volieb a zoženie sľubu

a)Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

b)Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce , prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom

c)Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

d)Vystúpenie novozvoleného starostu

4. Schválenie programu

5. Voľba pracovných komisií

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva

8. Zriadenie kom isií, voľba ich predsedov a členov

9.Určenie platu starostu obce

10.Záver

BOD č. 1 - Otvorenie zasadnutia - starostka obce Božena Cmorejová otvorila zasadnutie OZ. Privítala 
všetkých prítomných poslancov.

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Peter Michalík ,Mgr.

Pavol Cmorej

Neprítomní: Jozef Kaľavský

Starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 2 a OZ je uznášania schopné.

BOD č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

OZ - určuje: zapisovateľ Peter Michalík , Mgr.



OZ - schvaľuje overovateľov zápisnice: Peter Michalik ,Mgr.

Pavol Cmorej

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
2 0 0

BOD č. 3 - Výsledky volieb a zloženie sľubu

a)Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkom volieb do orgánov samosprávy obce 
konaných dňa 10.11.2018 a odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva
b)novozvolená starostka obce zložila sľub ;prevzala insígnie a prevzala vedenie ustanovujúceho 
zastupiteľstva
c)novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub
d)novozvolená starostka obce privítala všetkých prítomných a predniesla slávnostný príhovor 

BOD č. 4 -Schválenie programu

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Výsledky volieb a zoženie sľubu

a)Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

b)Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce , prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom

c)Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

d)Vystúpenie novozvoleného starostu

4. Schválenie programu

5. Voľba pracovných komisií

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva

8. Zriadenie kom isií, voľba ich predsedov a členov

9.Určenie platu starostu obce

10.Záver

OZ -  schvaľuje - program I . zasadnutia OZ.

Kto je za?__________ _________ Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?



BOD č. 5 - Voľba pracovných komisií

Novozvolená starostka obce navrhla zriadenie dvoch komisií Návrhovú komisiu a komisiu na ochranu 
verejného záujmu

OZ schvaľuje návrh na vznik Návrhovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
2 0 0

BOD č. 6- Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

Novozvolená starostka obce určila na post zástupcu starostu obce na nové volebné obdobie p. Mgr. 
Petra Michalíka

O Z-schvaľu je  určenie za zástupcu starostu obce p. Mgr. Michalíka Petra

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
2 0 0

BOD č. 7 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva

Novozvolená starostka obce navrhla p. Mgr. Petra Michalíka na post poslanca , ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť OZ

OZ -  schvaľuje p. Mgr. Petra Michalíka na post poslanca , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
2 0 0

BOD č. 8-Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov

Novozvolená starostka obce navrhla za členov Návrhovej komisie p. Pavla Cmoreja , Mgr. Petra 
Michlíka a za predsedu p. Jozefa Kaľavského

Navrhla za členov komisie na ochranu verejného záujmu p. Jozefa Kaľavského, Mgr. Petra Michlíka 
a za predsedu p. Pavla Cmoreja

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
2 0 0

BOD č. 9.Určenie platu starostu obce

Zástupca starostky obce p. Mgr. Michalík predniesol návrh na úvezok a plat starostke obce úvezok 
v súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov



obcí, v znení zákona č.377/2015 Z.z . , na základe počtu obyvateľov k 31.12.2017 zverejneného ŠÚ SR 
na 30% a hrubá mzda je 473 eur.

OZ -  schvaľuje úväzok starostu na ďalšie funkčné obdobie v rozsahu 30% na celé funkčné obdobie

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
2 0 0

BOD č. 10- Záver -  starostka poďakovala prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva. 
Rokovanie OZ bolo ukončené dňa 02. 12. 2018 o 19:30 hod.

V Harakovciach dňa 02. 12. 2018

Starostka o b c e : oni .  o v c


