Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi,
ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2014 (pondelok ) o 13.00
hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi
Prítomní:
-

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

1. O t v o r e n i e
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starosta obce Ing. Jaroslav Mihaľov otvoril ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Podhorodi, na ktorom privítal poslancov a všetkých prítomných.
Starosta zároveň oboznámil prítomných s programom, ktorým by sa malo zasadnutie
riadiť.
Program:

1.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.

Štátna hymna

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o

zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
5.

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
6.

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

7.

Vystúpenie novozvoleného starostu obce Podhoroď

8.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

9.

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba

predsedov a členov komisií

10.

Poverenie zástupcu starostu obce v zmysle § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení

neskorších predpisov
11.

Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom v

súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
12.

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva (§ 12 ods. 2 3,5,6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
13.

Schválenie sobášiacich

14.

Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ a pri MŠ

15.

Diskusia

16.

Schválené uznesenie

17.

Záver

2. Štátna hymna
Zaznela štátna hymna a po jej zaznení sa pokračovali v zasadnutí.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľa p. PhDr. Ľuboslava Husnaja a za overovateľov zápisnice na
toto zasadnutie navrhol novozvolených poslancov Milana Ivaniša a Matúša Hojku. O tomto
návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Matúš Hojko, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli
zvolení podľa predloženého návrhu.

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)

Starosta obce požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie p. Mgr. Janu
Homoľovú o oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal z rúk odchádzajúceho
starostu insígnie obce.

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Prítomní novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.

7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Podhoroď

Novozvolený starosta obce p. Anton Hricko sa prihovoril prítomným s krátkym príhovorom.

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

9.

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba

predsedov a členov komisií
10.

Poverenie zástupcu starostu obce v zmysle § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení

neskorších predpisov
11.

Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom v

súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

12.

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva (§ 12 ods. 2 3,5,6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
13.

Schválenie sobášiacich

14.

Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ a pri MŠ

15.

Diskusia

16.

Schválené uznesenie

17.

Záver

9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
predsedov a členov komisií

Starosta obce prečítal návrh na vytvorenie komisií Obecného zastupiteľstva v Podhorodi:


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov



Komisia na ochranu verejného poriadku



Komisia finančná, rozpočtová, inventarizačná



Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia



Komisia pre kultúru, školstvo a šport

a po porade s poslancami aj návrh predsedov a členov komisií:
1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných:
Matúša Hojku
členov: Jána Hvozdáka, Janu Katrincovú
2. predsedu komisie na ochranu verejného poriadku:
Milana Ivaniša
členov: Slavomíra Komára a Matúša Hojku
3. predsedu komisie finančnej, rozpočtovej, inventarizačnej:
Janu Katrincovú
členov: Milana Ivaniša, Matúša Hojku
4. predsedu komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia:
Slavomíra Komára

členov: Milana Ivaniša, Matúša Hojku
5. predsedu komisie pre kultúru, školstvo a šport:
Janu Katrincovú
členov: Milana Ivaniša, Jána Hvozdáka
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Matúš Hojko, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že boli vytvorené komisie OcZ a zvolení
predsedovia a členovia príslušných komisií podľa predloženého návrhu.
11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom v
súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Starosta obce informoval o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a predložil návrh platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zvýšený o 10 % v celkovej výške
1351,00 €.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Matúš Hojko, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.
12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva (§ 12 ods. 2 3,5,6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Starosta obce oboznámil prítomných so svojím návrhom, v ktorom poveril p. Janu
Katrincovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veda, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Matúš Hojko, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci zobrali návrh na vedomie.

13. Schválenie sobášiacich

Anton Hricko navrhol za sobášiacich p. Janu Katrincovú a p. Milana Ivaniša.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Matúš Hojko, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

14. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ a pri MŠ

Starosta obce po porade s poslancami navrhol zástupcov obce do Rady škola pri ZŠ
a pri MŠ p. p. Matúša Hojku, Milana Ivaniša a Jána Hvozdáka do Rady školy pri ZŠ
Podhoroď a zástupcu obce p. Antona Hricku do Rady školy pri MŠ Podhoroď.
15. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

16. Schválené uznesenie
Starosta obce informoval o znení schváleného uznesenia.

17. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Anton Hricko, poďakoval
poslancom OcZ a všetkým prítomným za aktívnu účasť na ustanovujúcom zasadnutí a
zasadnutie ukončil.

Anton Hricko
starosta obce
Overovatelia:
Milan Ivaniš
Matúš Hojko

Zapisovateľ:
PhDr. Ľuboslav Husnaj

