ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri
Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P,
konaného dňa 27.12.2010
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, Mgr. Miloš Tomek
Zapisovateľka: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Otvorenie
2/ Prednesenie programu
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4/ Poďakovanie odstupujúcemu starostovi /RNDr. Kopecká/
5/ Poďakovanie odstupujúcim poslancom /Ing. Mrva/
6/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy na obdobie 2010 – 2014
a odovzdanie menovacích dekrétov /Mgr. Hrušovská/
7/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce /Ing. Mrva/
8/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva /Ing. Kráľovič/
9/ Príhovor novozvoleného starostu obce
10/ Návrh programu rokovania
1/ 2/ Otvorenie, prednesenie programu
Ing. Rastislav Mrva, starosta obce, privítal prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 27.12.2010 o 18.00 hod. v priestoroch KD a zároveň prítomných
oboznámil s programom zasadnutia.
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov
Ing. Rastislav Mrva určil zapisovateľku pracovníčku OcÚ p. Tomekovú, ako overovateľov
určil Ing. Teréziu Račkovú, Mgr. Miloša Tomeka.
4/ Poďakovanie odstupujúcemu starostovi
Poslankyňa RNDr. Kopecká poďakovala odstupujúcemu starostovi Ing. Rastislavovi Mrvovi
za jeho 16 ročné pôsobenie vo funkcie starostu obce a v krátkosti oboznámila prítomných čo
sa v obci za toto obdobie vybudovalo. Ing. Rastislavovi Mrvovi bolo udelené vyznamenanie
za jeho dlhoročnú prospešnú prácu a to: predsedom KDH Jánom Figeľom, ako aj predsedom
Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom.
5/ Poďakovanie odstupujúcim poslancom
Starosta obce, Ing. Rastislav Mrva poďakoval odstupujúcim poslancom OZ za doterajšiu
prácu vo volebnom období 2006 – 2010.
6/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy na obdobie 2010 - 2014
a odovzdanie menovacích dekrétov
Výsledky volieb do orgánov samosprávy na obdobie 2010 – 2014 predniesla predsedkyňa
miestnej volebnej komisie Mgr. Lýdia Hrušovská a požiadala Ing. Rastislava Mrvu, aby
predniesol sľub starostu obce.

-27/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Ing. Jaroslav Kráľovič v súlade so zákonom vykonal sľub starostu obce, čo potvrdil svojim
podpisom a predseda miestnej volebnej komisie odovzdal novozvolenému starostovi obce
osvedčenie o jeho zvolení do funkcie starostu obce Hrnčiarovce nad Parnou. Po zložení sľubu
doterajší starosta odovzdal novozvolenému starostovi insígnie a odovzdal mu vedenie
ustanovujúceho zasadnutia OZ.
8/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Po zložení sľubu starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič vyzval poslancov k zloženiu sľubu.
Novozvolení poslanci svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu a prevzali si osvedčenia
o zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Hrnčiarovce n/P.
9/ Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce poďakoval všetkým voličom za prejavenú dôveru a prisľúbil za
seba ako aj za obecné zastupiteľstvo obce, že budú vykonávať svoje funkcie svedomite pre
rozvoj obce a záujmy všetkých občanov obce Hrnčiarovce n/P.
10/ Návrh programu rokovania
Po príhovore starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič zistí, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa a predloží OZ návrh rokovania:
-Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie
- Vymenovanie zástupcu starostu obce
- Zriadenie komisií / stavebná, sociálna, kultúrno-športová, poriadková, finančná, ŽP
a pozemkových úprav/
- Určenie platu starostu
- Rôzne
- Prednesenie návrhu uznesení a ich schválenie
- Záver
Starosta obce dal hlasovať kto je za prednesený návrh rokovania:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec
11/ Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie:
Mandátová komisia – Ing. Terézia Račková, Ing. Mikuláš Moncman, Mgr. Miloš Tomek
OZ jednomyselne schválilo navrhované zloženia mandátovej komisie.
Návrhová komisia – RNDr. Monika Kopecká, Mgr. Elena Kátlovská, Ing. Rastislav Mrva
OZ jednomyselne schválilo navrhované zloženie návrhovej komisie.
Volebná komisia – Mgr. Monika Čiefová, Bibiána Púchla, František Maár
OZ jednomyselne schválilo navrhované zloženie volebnej komisie.
Mandátová komisia overila, že starosta obce a poslanci OZ zložili predpísaný sľub a tým
overuje platnosť voľby starostu a poslancov.
12/ Vymenovanie zástupcu starostu
Starosta obce si vymenoval za svojho zástupcu poslanca Ing. Rastislava Mrvu.
13/ Zriadenie komisií
Starosta obce predložil návrh, že nebude zriadená obecná rada, ale iba komisie a to:
Finančná komisia – Ing. Terézia Račková /predseda/
Stavebná komisia – Ing. Rastislav Mrva /predseda/

-3Sociálna komisia – Mgr. Monika Čiefová /predseda/
Kultúrno – športová komisia – Mgr. Elena Kátlovská /predseda/
Poriadková komisia – František Maár /predseda/
Komisia ŽP a pozemkové úpravy – RNDr. Monika Kopecká /predseda/
Starosta obce dal hlasovať kto je za prednesené zloženie komisií a ich predsedov.
Z prítomných 9 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec
Zároveň OZ ukladá predsedom jednotlivých komisií určiť si členov do najbližšieho
zasadnutia OZ.
14/ Určenie platu starostu
OZ schválilo jednomyselne plat starostu obce a to: základný plat navýšiť koeficientom 1,25.
15/ Rôzne:
Poslanec František Maár v rámci diskusie vyslovil požiadavku, aby boli do programu
najbližšieho zasadnutia OZ zaradené nasledovné body:
- fyzická inventarizácia majetku obce
- rozpočet obce
- zmluvy o prenájme obecného majetku a ich finančné plnenie
- platenie daní podnikateľmi v obci
- zmluvy o predaji obecného majetku
- doklady o vyplatených odmenách za r. 2010 pre starostu, zástupcu starostu
a kontrolóra
- zverejniť na internete všetky finančné transakcie obecného úradu, zmluvy o prenájme
a predaji obecného majetku
16/ Prednesenie návrhu uznesení a ich schválenie
Poslankyňa RNDr. Monika Kopecká /návrhová komisia/ predniesla návrh uznesení
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce n/P zo dňa
27.12.2010:
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1/ Poďakovanie odstupujúcemu starostovi obce a odstupujúcim poslancom OZ
2/ Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
3/ Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
4/ Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
Uznesenie č. 53/10:
a/ berie na vedomie
1/ poďakovanie odstupujúcemu starostovi obce a odstupujúcim poslancom OZ
2/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
3/ vystúpenie novozvoleného starostu
4/ správu mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov
5/ vymenovanie zástupcu starostu obce
6/ požiadavky poslanca Františka Maára
b/ konštatuje, že
1/ novozvolený starosta obce Hrnčiarovce nad Parnou Ing. Jaroslav Kráľovič zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce

-42/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Mgr. Monika Čiefová
Mgr. Elena Kátlovská
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
František Maár
Ing. Mikuláš Moncman
Ing. Rastislav Mrva
Bibiána Púchla
Ing. Terézia Račková
Mgr. Miloš Tomek
Uznesenie č. 54/10:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou
schvaľuje
mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu.
Uznesenie č. 55/10:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou
a/ zriaďuje
komisie, a to: stavebnú, sociálnu, kultúrno-športovú, poriadkovú, finančnú, komisiu ŽP
a pozemkových úprav
b/ volí
-

predsedu finančnej komisie – Ing. Terézia Račková
predsedu stavebnej komisie – Ing. Rastislav Mrva
predsedu sociálnej komisie – Mgr. Monika Čiefová
predsedu kultúrno – športová komisie – Mgr. Elena Kátlovská
predsedu poriadkovej komisie – František Maár
predsedu komisie ŽP a pozemkových úprav – RNDr. Monika Kopecká

Uznesenie č. 56/10:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou
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 v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom mesačný plat starostu - základný plat navýšený koeficientom 1,25.

-5Starosta obce dal hlasovať kto je za prednesené návrhy uznesení, z prítomných 9 poslancov:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec
Uznesenie č. 57/10:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou
ukladá
predsedom jednotlivých komisií určiť si členov komisií do najbližšieho zasadnutia OZ.
17/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, vyzval občanov k bližšej spolupráce na správe
a riadení obce.

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

Mgr. Miloš Tomek

