Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva (OcZ) ktoré sa konalo dňa
07.12.2018 (piatok) v kancelárií starostu obce od
18.00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:

Program
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia
a.). Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
c.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho

zasadnutia novozvoleným starostom.
d.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
e.) Vystúpenie starostu
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
4. Poverenie poslanca OcZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ.
5. Zastupovanie starostu
6. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
8.Určenie platu starostu obce
9.Diskusia a rôzne
10.Záver

K bodu č.1

Štátna hymna

Všetci prítomní povstali a vypočuli si štátnu hymnu SR.

K bodu č.2

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OcZ otvoril Marek Krnáč, starosta obce o 18.10 hod . V úvode privítal
všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí OcZ obce Trebušovce.
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OcZ obce Trebušovce jednohlasne určilo
-Kukolíkovú Žofiu za zapisovateľku zápisnice
-Máriu Vráblikovú Sebényovú a Tibora Kukolíka za overovateľov zápisnice
b.) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie obce Trebušovce (MVK) p.
Máriu Kukolíkovu , aby predniesla správu o výsledkoch volieb na starostu obce
Trebušovce a na poslancov OcZ obce Trebušovce.
OcZ obce Trebušovce vzalo na vedomie správu o výsledkoch volieb na starostu obce
a na poslancov OcZ obce Trebušovce prednesenú predsedom MVK obce Trebušovce.
Predseda MVK odovzdal novozvolenému starostovi a poslancom osvedčenia
o zvolení
c.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Trebušovce konštatovalo, že novozvolený starosta obce
Trebušovce Marek Krnáč zložil sľub, ktorý potvrdil aj svojim podpisom (viď
prílohu).
d.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Trebušovce konštatovalo, že poslanci novozvoleného
OcZ obce Trebušovce zložili sľub, ktorý potvrdil aj svojimi podpismi. Za poslancov
OcZ obce Trebušovce boli zvolení: Tibor Kukolík, Peter Katko, Kristián Matocha,
Mária Vrábliková Sebényová, Jozef Baki.

e.) Vystúpenie starostu.
Vážená poslankyňa ,poslanci, milí prítomní,
býva zvykom, že na ustanovujúcom rokovaní novozvolený starosta prednesie príhovor, v ktorom načrtne
svoju predstavu o ďalšom smerovaní obce.
Čo v tomto volebnom období pre obec dosiahneme, bude závisieť na tom, ako budeme vedieť spolupracovať
a ako sa hovorí „ťahať za jeden povraz“. Veľmi veľa bude záležať na tom, či sa nám podarí zabudnúť nato,
čo nás rozdeľuje a uvedomiť si to, čo nás spája. Len spoločnými silami sa dá niečo pekné urobiť. Inak je to
len a len trápenie. Pre našu obec, nastáva opäť ďalšie mimoriadne dôležité obdobie, ktoré poznačí obec na
celé ďalšie dlhé obdobie. SR, ktorej je aj naša obec súčasťou, sa nachádza v dôležitom programovacom
období, v ktorom má jedinečnú a neopakovateľnú možnosť získať na svoj rozvoj mimorozpočtové
prostriedky z fondov Európskej únie. Ukazuje sa, že po mnohých odkladoch sa uvoľnia konečne prostriedky
z európskych zdrojov a budeme vedieť dokončiť viaceré projekty. Verím, že sa nám naše predstavy podarí
úspešne zrealizovať a opäť bude naša obec krajšia a bude sa nám v nej lepšie spolunažívať.
Chcem vás ubezpečiť, že som si plne vedomý zodpovednosti, ktorú som zvolením na seba po druhý krát
prevzal. Budem sa snažiť robiť naďalej podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pre dobro a rozvoj
našej obce a spokojný život obyvateľov.
Mohli by sme hodiny hovoriť o tom, čo by bolo potrebné vybudovať, či opraviť. Dôležité však je, na čo sa
nám podarí zohnať peniaze.
Medzi také najdôležitejšie investičné potreby našej obce podľa môjho názoru patrí:
-

Rekonštrukcia miestnych ciest
Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu
Realizácia kanalizácie obce
Vybudovanie odtoku dažďovej vody

V tento deň, keď všetci Tí, ktorí sme dostali dôveru od svojich voličov a zložili sme sľub na svoju česť a
svedomie, že si budeme riadne plniť svoje povinnosti voči obci a ctiť si zákony Slovenskej republiky, je to
predovšetkým výzva nás všetkých ktorí chceme niečo dokázať a presvedčiť svojich voličov, že ich
rozhodnutie bolo správne.
Ďakujem za pozornosť.

OcZ obce Trebušovce vzalo na vedomie príhovor novozvoleného starostu obce Trebušovce.

K bodu č.3

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Starosta obce konštatoval, že zvolením a zložením sľubu starostu a poslancov boli
právoplatne vytvorené nové orgány obce, a to starosta obce a obecné zastupiteľstvo.
Konštatoval, že prítomní sú 4 z 5 poslancov, a teda OcZ je uznášania schopné.
Navrhol, aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
4. Poverenie poslanca OcZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ.
5. Zastupovanie starostu
6. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
8.Určenie platu starostu obce
9.Diskusia a rôzne
10.Záve

Za hlasovali: Peter Katko, Kristián Matocha, , Tibor Kukolík, Mária Vrábliková Sebényová
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.4

Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OcZ.

Obecné zastupiteľstvo obce Trebušovce na návrh starostu poverilo v zmysle § 12
ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p. Máriu
Vráblikovú Sebényovú , poslankyňu obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť
zasadanie OcZ.
Za hlasovali:Peter Katko, Kristián Matocha, , Tibor Kukolík, Mária Vrábliková Sebényová,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.5

Zastupovanie starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie
poverí , zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí,
zástupcu starostu zvolí OcZ. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže
zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Starosta obce poveril svojim zastupovaním Tibora Kukolíka, ktorému odovzdal
poverenie na zastupovanie.
Obecné zastupiteľstvo obce Trebušovce v z a l o n a v e d o m i e poverenie starostu
obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Tibora Kukolíka – poslanca
OcZ obce zastupovaním starostu obce.
Za hlasovali:Peter Katko, Kristián Matocha, , Tibor Kukolík, Mária Vrábliková Sebényová,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.6

Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

Ako pomocný orgán starostu obce a obecného zastupiteľstva bola zriadená a na návrh
starostu obce z v o l e n á obecná rada v nasledovnom zložení:
Tibor Kukolík predseda obecnej rady a Mária Vrábliková Sebényová a Peter
Katko ako členovia obecnej rady.

K bodu č.7

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich
predsedov a členov .

a.) Voľba pracovných komisií ( mandátovej, volebnej a návrhovej komisie )
Pracovné komisie zasadnutia sú :
1) Mandátová komisia overuje, či:
a) starosta a poslanci dostali na základe preukazu totožnosti osvedčenie o zvolení
vydané miestnou volebnou komisiou
b) starosta a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub
2) Volebná komisia:
a) zabezpečuje priebeh tajného hlasovania
b) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb
3) Návrhová komisia pripravuje návrh konečného znenia uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Starosta navrhol nasledovné zloženie pracovných komisií, ktoré boli jednohlasne
zvolené.
1) Matocha Kristián za predsedu mandátovej komisie,
2) Peter Katko za predsedu volebnej komisie,
3) Tibor Kukolík za predsedu návrhovej komisie.
b.)Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
OcZ sa ďalej venovalo zriadeniu stálych komisií OcZ.
Na návrh starostu obce z v o l i l o:
1) Komisiu životného prostredia
2) Komisiu kultúry a športu
3) Komisiu na ochranu verejného poriadku
1. Mária Vrábliková Sebényovú za predsedu komisie životného prostredia
2. Kristián Matocha za predsedu komisie kultúry a športu
3. Tibor Kukolík za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku
K bodu č.8

Určenie platu starostu

Starosta oboznámil členov OcZ o zmene doterajších násobkoch podľa počtu
obyvateľov obce. ( Viď prílohu )

K bodu č.9
a.)

Diskusia a rôzne

Starosta predniesol plány obce do budúcna pred členov OcZ.
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Vybudovanie trhoviska pred budovou obecného úradu
Na ktoré je potrebné pripraviť všetky potrebné dokumenty , projektové
dokumentácie .

b.)

Prenájom obecných pozemkov zvyšnej ornej pôdy vo výmere 34852,52m2

c.) Plat členov obecného zastupiteľstva obce Trebušovce
viď prílohu ( Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva)
d.) Starosta oboznámil OcZ o zmene rozpočtu k 03.12.2018 , medzi niektorými
položkami v rozpočte. ( Viď prílohu).
Starosta po prednesení týchto bodov dal hlasovať OcZ.
Za hlasovali:Peter Katko, Kristián Matocha, , Tibor Kukolík, Mária Vrábliková Sebényová,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.10

Záver

Starosta dal slovo prítomným a poslancom OcZ na prípadné otázky alebo návrhy.
Nikto nemal z prítomných žiadne dotazy, týmto starosta ukončil ustanovujúce
zasadnutie.
Zapísal:

Žofia Kukolíková

....................................

V Trebušovciah dňa 07.12.2018

….......................................
Mária Vrábliková Sebényová

….......................................
Tibor Kukolík

Uznesenie č.7/2018

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa
07.12.2018,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od.18.00 hod.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE Trebušovce sa na ustanovujúcom
zasadnutí riadilo nasledovným programom
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia
a.). Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
c.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom.
d.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
e.) Vystúpenie starostu
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
4. Poverenie poslanca OcZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ.
5. Zastupovanie starostu
6. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
8.Určenie platu starostu obce
9.Diskusia a rôzne
10.Záver

K bodu č. 2

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č.7-02.a./2018 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
určuje
a) Žofiu Kukolíkovú (pracovníčku OcÚ) za zapisovateľa zápisnice
b) p. Máriu Vráblikovú Sebényovú a Tibora Kukolíka za overovateľov zápisnice

Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Mária Vrábliková Sebényová
(3), Tibor Kukolík. (4),
Hlasovali za: (1),(2),(3) ,(4), proti:-------

zdržali sa-------

Uznesenie č.7-02.b./2018 Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy
obce, konaných dňa 10.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
berie na vedomie
správu o výsledkoch volieb starostu obce Trebušovce a na poslancov obecného
zastupiteľstva obce Trebušovce prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie obce
Trebušovce.
Uznesenie č.7-02.c./2018 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
k o n š t a t u j e,
ž e novozvolený starosta obce Marek Krnáč zložil v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.
Uznesenie č.7-02.d./2018
zastupiteľstva

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného

Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
k o n š t a t u j e,
že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Trebušovce : p. Tibor Kukolík, p.
Peter Katko, p. Kristián Matocha, p. Mária Vrábliková Sebényová zložili v zmysle § 26
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.7-02.e./2018

Vystúpenie starostu

Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
berie na vedomie
príhovor novozvoleného starostu obce Trebušovce.

K bodu č.3 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Uznesenie č.7-03/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
schvaľuje
Program ustanovujúceho zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Mária Vrábliková Sebényová
(3), Tibor Kukolík. (4),
Hlasovali za: 1),(2),(3) ,(4) proti: ---- zdržali sa --__________________________________________________________________________

K bodu č. 4
Poverenie poslanca OcZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č.7-04/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
poveruje
v zmysle §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril p. Máriu
Vráblikovú Sebényovú – poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie
obecného zastupiteľstva.

K bodu č.5 Zastupovanie starostu
Uznesenie č.7- 05/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
berie na vedomie
poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril p. Tibora Kukolíka –
poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním starostu obce.

K bodu č.6

Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

Uznesenie č.7 -06/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
Zriaďuje
Obecnú radu
Volí za členov obecnej rady

Predseda : Tibor Kukolík
Členovia rady: Mária Vrábliková Sebényová a Peter Katko
Prítomný poslanci Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Mária Vrábliková Sebényová
(3), Tibor Kukolík. (4),
Hlasovali za: 1),(2),(3) ,(4) proti: ---- zdržali sa ---

____________________________________________________________________
K bodu č.7 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov.
Uznesenie č.7 -07/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
volí
a,) Zloženie pracovných komisií
1, Mandátová komisia – predseda Matocha Kristián
2, Volebná komisia – predseda Peter Katko
3, Návrhová komisia- predseda Tibor Kukolík
b) Stálych komisií OcZ
1, Komisia životného prostredia – predseda Mária Vrábliková Sebényová
2, Komisia kultúry a športu – predseda Kristián Matocha
3, Komisia ochrany verejného poriadku- Tibor Kukolík

Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Mária Vrábliková Sebényová
(3), Tibor Kukolík. (4),
Hlasovali za: 1),(2),(3) ,(4) proti: ---- zdržali sa ---

K bodu č.8 Určenie platu starostu
Uznesenie č.7 -08/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
schvaľuje
v zmysle §4 zákona č. 253/1994 Z.z. plat starostu obce na obdobie 2018-2022 ( viď prílohu)
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Mária Vrábliková Sebényová
(3), Tibor Kukolík. (4),
Hlasovali za: 1),(2),(3) ,(4) proti: ---- zdržali sa --__________________________________________________________________________

K bodu č.9 Diskusia a záver
Uznesenie č.7 -09/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Trebušovce
Schvaľuje
a.) vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcie miestnych komuníkácií
- vybudovanie trhoviska pred budovou
obecného úradu
b.) prenájom zvyšnej ornej pôdy vo výmere 34852,52 m2
c.) plat členov obecného zastupiteľstva obce Trebušovce (viď prílohu )
d.) zmenu rozpočtu k 03.12.2018 (viď prílohu)
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Mária Vrábliková Sebényová
(3), Tibor Kukolík. (4),
Hlasovali za: 1),(2),(3) ,(4) proti: ---- zdržali sa --__________________________________________________________________________

Potvrdzujem súlad uznesením č.7-02.a./2018 až č.7 -09/2018 so zápisnicou.
V Trebušovciach 07.12.2018
….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce

