
                                              Z Á P I S N I C A 

z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 10. decembra 2018,  

                                         v sale kulturného domu        

 

 

 

     Starosta obce privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášania 

schopné pre účasť 8 ploslancov.  

 

Zápisovateľ: Mária Čerepová 

 

Predsednička volebnej komisie p. Mária Barnová, oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb.  

Starosta obce – Ing. J8n Garbár – zložil zákonom predpísaný sľub starostu.  

Poslanci OZ zložili sľub a podpísali záväzok o mlčanlivosti . 

Predsednička miestnej volebnej komisie p. Barnová odovzdala osvedčenie p. starostovi a 

potom spolu odovzdali osvedčenia poslancov OZ.  

Starosta obce sa prihovoril poslanocom a prítomným občanom.  

Dal schvaliť program ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Zvolenie overovateľov: Ing. Mihalko, Štefan Polák. 

Návrhová komisia: Mgr. Barna, P. Franko 

 

Boli zriadené komisie: 

- na ochranu verejného poriadku: Ing. Ján Kaduk – SMER 

                                                        Ing. Ján Veselý – Demokratická strana - predseda   

                                                        Miroslav Németh – KDH 

 

- komisia verejného poriadku: Ing. Miroslav Bačo 

                                                 Mgr. Barna Pavol 

                                                 Darina Čukátova 

                                                  Pavol Franko 

                                                  Ing. Vladimír Mihalko - predseda      

                                                  Štefan Polák   

 

 - inventárna komisia: Ing. Ján Garbár – predseda 

                     členovia: Mária Čerepová 

                                     Viera Tothová 

                                     Andrej Oláh 

                                     Pavol Franko – za OZ 

 

- do rady školy: ZŠ – Ing. Vladimír Mihalko, Štefan Polák – za OZ 

                                   Viera Tothová – za OcÚ 

                          MŠ – Miroslav Németh – za OZ 

 

OZ schvalilo plat starostu: základný plat + 40 % odmeny – za bolo 7 poslancov, 1 sa zdržal. 

Bola schvalená ročná odmena HK v hodnote funkčného platu. – za bolo 8 poslancov 

 

Za zástupcu starostu bol poverený Ing. Ján Kaduk – za bolo 8 poslancov.  

 



HK podal stanovisko k rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021. OZ zobralo na 

vedomie.  

Bol schválený rozpočet na rok 2019 vo výške 1 092 000,- v príjmovej aj výdavkovej časti 

ako vyrovnaný. Roky 2020 a 2021 boli vzaté na vedomie. Za bolo 7 poslancov, 1 sa zdržal.  

 

Bolo schválené rozpočtové opatrenie na rok 2018 podľa skutočného plnenia a starosta obce 

bol poverený vykonaním tejto úpravy.  

 

Poslanci obce zobrali na vedomie konsolidovanú výročnú správu  za rok 2017 a stanovisko 

auditora k súladu konsolidovanej výročnej správy  s konsolidáciou účtov obce k 31.12.2017. 

 

HK prečítal informatívnu správu o vykonaných kontrolách a predložil plán práce na I. pol-

rok 2019 a OZ  poveruje HK  k vykonaniu kontról. 

 

Diskusia: 

Starosta obce oboznámil prítomných s problémami s vývozom TKO.  

 

FK – žiadosť o zakúpenie stolnotenisového stola. OZ schválilo 2 stoly. Za bolo 8 poslancov. 

 

p. Topolčani – žiadal o úpravu ihriska, šatne a okolia ihriska. Situácia sa bude riešiť v jarnom 

období.     

 

Starosta obce dal schvaliť uznesenie, ktoré bolo schválené. Za bolo 8 poslancov.  

 

Zápisnica tvorí nedeliteľnú časť uznesenia.  

 

 

Zápisovateľ: Mária Čerepová 

 

Overovatelia: Ing. Mihalko 

                       Štefan Polák 

   

 

 


