Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabovci nad
Laborcom konaného dňa 30.11.2018 v Dennom stacionári.
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6/ Vystúpenie starostu obce.
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa
§ 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
9/ Voľba mandátovej a volebnej komisie.
10/ Voľba návrhovej komisie
11/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov.
12/ Návrh na určenie zástupcu starostu obce
13/ Diskusia.
14/ Správa mandátovej komisie
15/ Návrh na uznesenie.
16/ Záver.
1/ Otvorenie zasadania
Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril doterajší starosta obce Ing. Anton Kulan. Privítal
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom.
2/ Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Marta Benejová, pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ján Kucan, Pekala Jozef.
3/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
O výsledkoch voľby starostu a obecného zastupiteľstva informoval predseda miestnej
volebnej komisie Bc. Maroš Šefčik. Zvolenému starostovi obce Ing. Antonovi Kulanovi a
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva odovzdal osvedčenie o zvolení starostu
obce a osvedčenia o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva.
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
V tomto bode programu zvolený starosta zložil predpísaný sľub a potvrdil svojim podpisom.

5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
V tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub a potvrdili to svojim
podpisom.
Na základe tejto skutočnosti sa starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ujali svojich
kompetencií a povinností.
6/ Vystúpenie starostu obce.
Starosta obce Ing. Anton Kulan vo svojom vystúpení poďakoval poslancom obecného
zastupiteľstva za prácu, ktorú vykonali v prospech občanov a celej obce a zhodnotil práce
vykonané za posledné štyri roky.
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta dal hlasovať za program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.
Poslanci hlasovali takto:
Za hlasovalo : 7 poslancov Proti : 0 poslancov , Zdržal sa : 0
poslancov
8/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Navrhutý bol poslanec Ing. Ignác Kababík a Ing. Ján Kucan.
Za predložený návrh hlasovali poslanci takto: Za hlasovalo : 7 poslancov , Proti : 0
poslancov , Zdržal sa : 0 poslancov
9/ Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Do tejto komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
Predseda Ing. Štefan Gamrat, členovia: Matúš Palašta, Dávid Cichý
Za návrh hlasovali poslanci takto: Za hlasovalo: 7 poslancov Proti : 0 poslancov Zdržal sa :
0 poslancov
10/ Voľba volebnej komisie
Do tejto komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
Predseda Ing. Ignác Kababík, členovia : Ing. Marián Gajdoš, Jozef Pekala
Za návrh hlasovali poslanci takto: Za hlasovalo : 7 poslancov Proti : 0 poslancov Zdržal sa :
0 poslancov
11/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich
predsedov a členov.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom zriaďuje nasledovné komisie:
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Poslanci sa dohodli, že voľba predsedu a členov komisie bude verejná.
Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bol za
predsedu navrhnutý Jozef Pekala a za členov komisie boli navrhnutí Ing. Marián Gajdoš a
Matúš Palašta.
Poslanci hlasovali takto: Za hlasovalo : 7 poslancov Proti : 0 poslancov Zdržal sa : 0
poslancov

12/ Návrh na určenie zástupcu starostu obce.
Starosta obce predniesol návrh na zástupcu starostu obce , a to : Ing. Ignác Kababik, Ing. Ján
Kucan
Predložený návrh poslanci OZ zobrali na vedomie
13/ Diskusia.
Neodzneli žiadne príspevky.
14/ Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej a návrhovej komisie predniesol predseda Ing. Štefan Gamrat –
mandátová komisia konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov obecného zastupiteľstva je
na dnešnom zasadnutí prítomných 7 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
15/ Návrh na uznesenie
Predseda Návrhovej komisie predniesol návrh na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva.
Poslanci hlasovali za predložené uznesenie takto:
Za hlasovalo : 7 poslancov Proti : 0 poslancov Zdržal sa : 0 poslancov
Navrhované uznesenie bolo jednomyseľne schválené poslancami OZ.
16/ Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce, poďakoval všetkým poslancom za
účasť.

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 30.11.2018
Zapísala : Marta Benejová
Overili: Ing. Ján Kucan
Jozef Pekala

Ing. Anton Kulan
starosta obce

