Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša
dňa 11. 12. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnie
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu zasadnutia
8. Poverenie na zvolávanie zasadnutí OZ
9. Zriadenie komisií
10. Určenie platu starostu obce
11. Rôzne: a) schválenie rozpočtového provizória
b) VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
c) VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v MŠ
d) členský príspevok na 2015
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva z poverenia pána Ladislava Vidru,
starostu obce, otvoril pán Ladislav Kučera, predseda miestnej volebnej komisie.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli určení páni Maroš Blaho a František Repaský, za zapisovateľa
zápisnice Bc. Nikoleta Vlahyová
K bodu 3
V tomto bode predseda Miestnej volebnej komisie pán Ladislav Kučera oboznámil
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy v obci Hrubá Borša a odovzdal
osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
K bodu 4
V tomto bode novozvolený starosta obce pán Mgr. Ján Klačko po prečítaní sľubu potvrdil
sľub svojim podpisom na osobitný papier. Po prevzatí insígnie sa ujal vedenia zasadnutia.
K bodu 5
Starosta prečítal znenie sľubu poslanca. Následne poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva
Maroš Blaho, Jozef Munka Ing., CSc., Alena Nagyová Mgr., František Repaský, Nikoleta
Vlahyová, zložili sľub poslanca a svojimi podpismi potvrdili sľub na osobitnom liste.

K bodu 6
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
K bodu 7
V druhej časti novozvolený starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 8
Novozvolený starosta poveruje poslanca Bc. Nikoletu Vlahyová zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
K bodu 9
a) na návrh starostu obce sa zriadili nasledovné komisie:
Komisia pre rozpočet a financovanie
Predseda: Bc. Nikoleta Vlahyová
Komisia pre Územný plán obce, životné prostredie a výstavbu
Predseda: Ing. Jozef Munka CSc.
Komisia pre ochranu verejného poriadku, dodržiavanie poriadku v obci a dopravy
Predseda: Maroš Blaho
Komisia pre sociálne veci , zamestnanosť obyvateľstva, zdravotníctvo verejné
stravovacie zariadenia
Predseda: Mgr. Alena Nagyová
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a prácu s mládežou
Predseda: František Repaský
Komisia ochrany verejného záujmu členovia všetci poslanci
K bodu 10
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poslanci schválili starostovi
obce plat, ktorého zaraďujú do druhej platovej skupiny od 501 obyvateľov a 1,65-násobkom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok – 824,00 Eur: (824,00 Eur x 1,65 +35%).
K bodu 11
a) na návrh starostu bolo schválené rozpočtové provizórium. Rozpočet bude schválený
do 31. 03. 2015
b) starosta obce na rokovanie predložil návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materských škôl v obci Hrubá Borša od 01. 01. 2015. Materiál je súčasťou
zápisnice.
c) na rokovanie bol predložený návrh VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

d) členský príspevok Obce Hrubá Borša vo výške 250,00 Eur pre Oblastnú organizáciu cestovného
ruchu v Senci „Región Senec“ na rok 2015
K bodu 12
zápisnice.

V tomto bode poslanci prerokovali a schválil uznesenia, ktoré sú súčasťou

K bodu 13 Nakoľko boli všetky body ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
vyčerpané pán starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
Zapísala: Nikoleta Vlahyová
V Hrubej Borši, dňa 11. 12. 2014
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Maroš Blaho
overovateľ zápisnice

..............................................
Mgr. Ján Klačko
starosta obce

............................................
František Repaský
overovateľ zápisnice

