Z Á P I S N I CA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri
Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa
30.10.2020
Počet prítomných poslancov: 8 (V. Kochajda ,J. Babicová, P. Haršány, Š. Hrašna, E.
Kátlovská, M. Kopecká,M. Moncman, T. Račková, ) a hlavná kontrolórka obce B.
Ďurkovičová.
Ospravedlnený: B.Tomly
Program:
1/

Otvorenie zasadnutia

2/

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov mandátovej komisie

3/

Informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu

4/

Správa mandátovej komisie

5/

Zloženie sľubu starostu

6/

Uznesenie

7/

Príhovor novozvoleného starostu

1. Otvorenie
Rokovanie otvorila zastupujúca starostka obce RNDr. Monika Kopecká, PhD., ktorá
privítala prítomných na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí OZ. Zastupujúca starostka
obce RNDr.Monika Kopecká,PhD. zároveň pripomenula, že vzhľadom na mimoriadne
opatrenia sa OZ koná bez účasti verejnosti.
Zastupujúca starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

M. Kopecká dala hlasovať o programe rokovania tak, ako bol uverejnený na pozvánke.

Hlasovanie: Za: poslancov8, proti: 0 zdržal sa: 0.
Program zasadnutia bol schválený.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov mandátovej komisie
Za zapisovateľku zasadnutia zastupujúca starostka obce určila Moniku Gajdošíkovú a za
overovateľov Janu Babicovú a Mariana Moncmana.
V návrhu za členov mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Mgr. Elena Kátlovská a
Ing.Štefan Hrašna.
Hlasovanie: Za: poslancov8, proti: 0 zdržal sa: 0

3. Z Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu
Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Juraj Zárecký oboznámil prítomných s
výsledkami voľby starostu v obci Hrnčiarovce n/P , na 1. mieste sa s počtom hlasov 400
umiestnil Mgr. Marcel Škorec , na 2. mieste sa s počtom hlasov 321 umiestnil Ing. Štefan
Hrašna, na základe týchto výsledkov bol za starostu obce zvolený Mgr. Marcel Škorec ,
ktorý zároveň odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce .
4. Správa mandátovej komisie
Mgr.Elena Kátlovská predniesla správu mandátovej komisie: Mandátová komisia
konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné a potvrdzuje, že Mgr.Marcel Škorec predložil
osvedčenie o svojom zvolení, ako aj čestné prehlásenie, že nevykonáva funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu obce.
5. Zloženie sľubu starostu
V súlade s rokovacím poriadkom obce následne Ing.Terézia Račková prečítala sľub
starostu obce, ktorý novozvolený starosta obce Mgr.Marcel Škorec potvrdil svojim
podpisom.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky, ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.“
Po odznení sľubu starostu odovzdala RNDr.Monika Kopecká,PhD.
insígnie
novozvolenému starostovi Mgr. Marcelovi Škorecovi.
6. Uznesenie
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P berie na vedomie výsledky volieb starostu obce
predloženú správou mandátovej komisie , konštatuje , že novozvolený starosta obce
Mgr.Marcel Škorec zložil ,podpísal a potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8, proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P berie na vedomie výsledky volieb starostu
obce predloženú správou mandátovej komisie , konštatuje , že novozvolený starosta obce
Mgr.Marcel Škorec zložil ,podpísal a potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

7. Príhovor novozvoleného starostu
Mgr.Marcel Škorec, poďakoval všetkým poslancom a zastupujúcej starostke za doterajšiu
prácu , svojim voličom za prejavenú dôveru, pri voľbe za starostu obce a rodine za podporu.
Novozvolený starosta obce navrhol za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva RNDr. Moniku
Kopeckú,PhD.
Mgr.Marcel Škorec poveril Ing.Petra Haršányho za zástupcu starostu, tento bod program si
poslanci odkomunikovali, vzhľadom na to, že zástupcom starostu obce je stále RNDr.Monika
Kopecká,PhD, kontrolórka obce Ing.Ďurkovičová podala informáciu vyplývajúcu zo zákona,
že nového zástupcu môže novozvolený starosta obce vymenovať a starého odvolať aj
písomnou formou do 60 dní od svojho zvolenia za starostu.
Následne Mgr.Marcel Škorec navrhol zmenu program, aby bol do programu rokovania
doplnený bod , v ktorom by bola prerokovaná výška platu starostu obce.
Hlasovanie poslancov za zmenu program:
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 0, proti: 0 zdržal sa: 8
Uznesenie nebolo prijaté.
Následne sa novozvolený starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Prehľad hlasovania poslancov:
Vysvetlivky: ZA –hlasoval za, P –hlasoval proti, ZD –zdržal sa, N -neprítomný
Meno poslanca/č. uznesenia
Jana Babicová
Ing. Peter Haršány
Ing. Štefan Hrašna
Mgr. Elena Kátlovská
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Viliam Kochajda
Marián Moncman
Ing. Terézia Račková
PhDr. Bystrík Tomly

66/2020

ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
N

Mgr.Marcel Škorec
starosta obce

