OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE , 07211
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného 30.11.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Návrh zástupcu starostu obce
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11. Určenie platu starostu obce- 60 %
12. Diskusia
13 . Rôzne – príkaz starostu na inventúru, poukážky pre dôchodcov v hodnote 10 €
14. Návrh na uznesenie
15. Záver.
Na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva boli poslanci pozvaní písomnou
pozvánkou.
K bodu 1: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal
starosta obce p Ľubomír Macko:
K bodu 2: Za zapisovateľku sa určila Kováčová Katarína.
Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
sa určili: p- Ing. Mgr. Emil Knežo a p. Stanislav Drahňovský.
K bodu 3: S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018
prítomných oboznámil predseda volebnej komisie p. Pavliščák Július.

Za starostu obce bol zvolený:
p. Macko Ľubomír s počtom hlasov 171
Ďalšie poradie kandidátov:
p.Ing. Gerzanič Martin s počtom hlasov 108
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
p. Drahňovský Stanislav s počtom hlasov 95
p. Ing. Mgr. Knežo Emil s počtom hlasov 89
p. Kendereš Šimon s počtom hlasov 79
p. Ferenc Ladislav s počtom hlasov 71
p. Ivanko Daniel s počtom hlasov 68
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva si prevzali osvedčenia o zvolení.
K bodu 4: p. Macko Ľubomír zložil sľub vzmysle §13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu 5: Poslanci obecného zastupiteľstva: p. Drahňovský Stanislav, p. Ing. Mgr. Knežo
Emil, p. Kendereš Šimon, p. Ferenc Ladislav, p. Ivanko Daniel zložili v zmysle §26
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 6: Starosta obce p. Macko Ľubomír novozvoleným poslancom poprial všetko dobré
pri vykonávaní práce, ktorá ich čaká a teší sa na spoluprácu s nimi.
K bodu 7: Starosta obce predložil návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva novozvoleným poslancom
Hlasovanie: za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 8 : Starosta obce predložil návrhovú komisiu v zložení:
p. Ivanko Daniel

- predseda

p. Kendereš Šimon - člen

p. Ferenc Ladislav - člen
Hlasovanie: za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 9: Starosta obce menuje za zástupcu starostu Ing. Mgr. Kneža Emila.
K bodu 10: Starosta obce ďalej predložil obecnému zastupiteľstvu zriadenie týchto komisií a
voľbu ich predsedov.
Komisia pre vzdelávanie a kultúru: Ing. Mgr. Knežo Emil
Komisia pre šport: Kendereš Šimon
Komisia pre osvetu a životné prostredie: Drahňovský Stanislav
Komisia ochrany verejného poriadku a prácu s rómskou komunitou: Ferenc Ladislav
Komisia finančná a inventarizačná: Ivanko Daniel
Hlasovanie: za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 11: Určenie platu starostu obce v súlade s NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa § 3 citovaného zákona sa určuje
mesačný plat starostu obce podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR z rok 2017 a násobku podľa §4 odst. 1, so
zvýšením platu o 60 %.
Hlasovanie: za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 12: Diskusia
K bodu 13: poukážky pre dôchodcov v hodnote 10 €
Hlasovanie: za

5

proti

0

zdržal sa

0

Príkaz starostu na inventúru za rok 2018, poslanci vzali na vedomie.

K bodu 14: Návrh na uznesenie
Hlasovanie: za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 15: Program ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný,
starosta obce sa poďakoval za účasť vetkým oslancom a zasadnutie ukončil.

Ľubomír Macko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: p. Drahňovský Stanislav …................
p. Ing. Mgr. Knežo
Zapísala: Kováčová Katarína

…................

