
Z á  p  i s n  i c  a 
z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 7. decembra 2018 o 18,0 hod. v spoločenskej sále kultúrneho domu Hrašné 
 
Program :  

1.) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva (starosta obce)   
2.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.)  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce  a odovzdávanie osvedčení o zvolení 

starostovi a poslancom ( predseda MVK) 
4.)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií 
5.)  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
6.)  Vystúpenie novozvoleného starostu 
7.)  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
8.)  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený viesť zasadnutia    

obecného zastupiteľstva  
9.)  Určenie platu starostu obce  
10.)  Diskusia 
11.)  Záver  

 
1)  Otvorenie zasadnutia previedol pán Stančík Vladimír  starosta obce , konštatoval, že 

zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov, privítal všetkých prítomných členov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva, predsedu miestnej volebnej komisie a všetkých prítomných 
občanov   
    

     2)  Za zapisovateľku bola určená pani Elena Malková , pracovníčka obecného úradu  
          Za overovateľov zápisnice bola určená Zdenka Jakubcová a Lucia Balážová .  

 
3) Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018  

predložil predseda miestnej volebnej komisie pán Milan Jakubec .   Konštatoval, že za 
starostu obce bol zvolený pán Mgr. Pavel Hučko. Za poslancov boli zvolení pán pani 
Mgr. Lucia Balážová , Jaroslav Barančin, pani Bc. Lenka Fábry Bunčiaková ,pani 
Zdenka Jakubcová, a pán Martin Mateják  .  Uznesením č. 1/2018 zobrali poslanci 
správu na vedomie . Zápisnica o výsledku volieb tvorí súčasť tejto zápisnice  

 
4) Novozvolený starosta obce prečítal sľub starostu obce, čo vzápätí potvrdil svojim 

podpisom . Sľub tvorí prílohu zápisnice .. Uznesenie č. 1/2018 . 
   
5) Poslanci  prečítali sľub poslanca obecného zastupiteľstva  a následne  sľub 

potvrdili  podpisom všetci novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva . Podpísaný 
sľub tvorí prílohu zápisnice . Uznesenie č. 1/2018 . 

  
 
6)  Starosta obce vystúpil s príhovorom k poslancom obecného zastupiteľstva a všetkým 

prítomným . Vo svojom príhovore poďakoval občanom za účasť a podporu vo 
voľbách. Prisľúbil, že bude hájiť záujmy obce a všetkých občanov Poďakoval za 
dôveru, ktorá mu bola daná občanmi vo voľbách na nasledujúce štyri roky . Uznesenie 
č. 1/2018 

 
7) Starosta obce predložil program ustanovujúceho zasadnutia OcZ . 



A/ Návrh na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
zastupiteľstva 
B/ Návrh na určenie mesačného platu starostu obce  
Novozvolení poslanci schválili body programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva  uznesením č. 2/2018 .  

 
8) Starosta obce predložil návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov . Navrhol  pána Jaroslava Barančina  .   

           Uznesenie č. 3/2018 . 
 
     9.)  Pani Elena Malková , ktorá vedie mzdovú agendu obce predložila  na schválenie plat  
           starostu obce podľa § 11 ods.4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
           neskorších predpisov a v zmysle §3  ods.1 zákona NR SR  č. 253/1994 Z.z.  
           o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  v znení  
           neskorších predpisov,  kde podľa § 3 patrí starostovi obce plat , ktorý je súčinom  
           priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej  
           štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu  

     obyvateľov obce . Počet obyvateľov obce je pod hranicou 500 , teda násobok 1,65 .   
     Poslanci obecného zastupiteľstva  určili zvýšenie základného platu starostu o 20%  
     mesačne .  Plat starostu obce bude vo výške 1890  €  mesačne .  Uznesenie č. 4/2018 . 

  
11.)  Po vyčerpaní  všetkých bodov programu  starosta obce poďakoval prítomným za účasť  
         a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil  
 
 
 
 
                                                                                                      Starosta obce :   
 Mgr. Hučko Pavel 
 
 
 
 
 
Overovatelia :   Mgr. Lucia Balážová     .................................... 
 
                         Zdenka Jakubcová          ................................... 
 
 
 
 
Zapísala : Elena Malková 
 
 
 
 
 


