Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa
10.12.2018
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.Úvodné náležitosti :
a/ otvorenie zasadnutia
b/ určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c/ oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
d/ zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f/ vystúpenie starostu,
2.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov,
4.. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov znení neskorších predpisov a voľby
jej členov
5. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
6.Určenie platu starostu
7.Záver
a/ Ustanovujúce prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing.
Miroslav
Bobrik hymnou SR.V úvode
privítal prítomných novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva zvolených vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí dňa 10.11.2018, hlavného kontrolóra obce ,predsedu OVK a zapisovateľku
OVK.
b/ Za zapisovateľku bola určená p. Emília Adamová , pracovníčka obecného
úradu.Za overovateľov zápisnice p. KvetoslavaVelčková a p. AnnaPavliková .
c/ S priebehom a výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce oboznámil
predseda OVK p. Milan Varga. Uviedol , že voľby sa uskutočnili v súlade
s príslušnými metodickými pokynmi a právnymi normami a počas priebehu volieb
sa nevyskytli nijaké mimoriadne udalosti.
Z celkového počtu zapísaných voličov 371 sa zúčastnilo 249 voličov. Na starostu obce
kandidovali dvaja kandidáti: Ing. Miroslav Bobrik a Ing. Ján Jenčo. Počet platných
hlasovacích lístkov na starostu obce bolo 239, počet platných hlasovacích lístkov na
poslancov do obecného zastupiteľstva bolo 245.

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Jenčo s počtom hlasov 149. Ing. Miroslav
Bobrik získal 90 hlasov
Pri voľbe poslancov do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 5 poslancov
z celkového počtu 10 poslancov. Za poslancov OZ boli zvolení a následne získali
počet hlasov: Vladimír Poliak 158 , Kvetoslava Velčková 116, Mgr. Mária Vargová
111, Mgr. Anna HlibokáČurliková 109, Anna Pavliková 106.
Z ďalších kandidátov na poslancov OZ získali počet hlasov : Andrej Čurlík 103,
Rastislav Rozkoš 102, Ing. Michal Peter 97, Mária Gajdošová 96, Ivan Gdovin 79
a zároveň sa stali aj náhradníkmi.
d/ Novozvolený starosta obce Ing. Ján Jenčo zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce a po jeho prečítaní ho podpísal bez výhrad. Novozvolení poslanci OZ
Vladimír Poliak, Kvetoslava Velčková, Mgr. Mária Vargová, Mgr. Anna
HlibokáČurliková a Anna Pavliková zložili zákonom predpísaný sľub a po jeho
prečítaní ho podpísali bez výhrad.
Zapisovateľka Bc. Anna Gajdošová zablahoželala novozvolenému starostovi obce
a novozvoleným poslancom OZ a odovzdala im osvedčenie o zvolení.
f/ Vo svojom vystúpení novozvolený starosta obce Ing. Ján Jenčo vyslovil
poďakovanie za prejavenú dôveru voličom a uviedol, že chce byť dobrým starostom
pre všetkých občanov obce. Predstavil svoje zámery na volebné obdobie v oblasti
:pre verejný poriadok a priestupky, pre výstavbu a životné prostredie, pre kultúru
a šport a školstvo a sociálne vecí podľa ekonomických podmienok aj možností obce
a štátu.
2. Poslanci po úvodnej slávnostnej časti schválili program ustanovujúceho
zasadnutia OZZa hlasovalo 5 poslancov.
3. Zriadenie komisií na návrh starostu obce pre :
a/ verejný poriadok a priestupky
b/ výstavbu a životné prostredie
c/ kultúru a šport
d/ školstvo a sociálne vecí.
Určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov sa uskutoční na najbližšom
ďalšom zasadnutí OZ. Za hlasovalo : 5 poslancov.
4. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods.5 zákona č.357/2004 Z .z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov sa presúva na najbližšie zasadnutie OZ. Z a hlasovalo: 5
poslancov.
5. Schválenie poslanca zastupiteľstva , ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení bola poverená
Mgr. Anna HlibokáČurliková.

6. Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostu obce vo výške 1,65 násobku
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve podľa zákona č.253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí s navýšením platu
o 10%.. Za tento návrh hlasovalo 5 poslancov.
7. V závere poďakoval starosta obce prítomným poslancom za ich prístup na
rokovaní a v nasledujúcom volebnom období ich poprosil o spoluprácu v prospech
rozvoja obce a rokovanie ukončil.
V Petrovciach 10.12.2018
Overovatelia :

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

