
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom

konaného dňa 21. 12. 2018 
Prítomní: Marián Melega, doterajší starosta obce
                  Ondrej Mihňák, novozvolený starosta obce

      Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
                  Petra Bežilová, predseda miestnej volebnej komisie pre Komunálne voľby 2018
+ hostia podľa prezenčnej listiny              
Poslanci:
Katarína  Jančárová
Ľubomír Košík
Cyril Olejník
Peter Synalik
Dalibor Šefčík
Marián Šefčík
Matúš Vojtilla
 
Program: 
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa 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, 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
  8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva
  9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
11. Určenie platu starostu
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  doterajší starosta obce Marián Melega, ktorý privítal 
prítomných. 

K bodu 2: 
Starosta obce určil za:
zapisovateľku Moniku Jančárovú
za overovateľov zápisnice Ing. Mariána Šefčíka a Matúša Vojtillu 

K bodu 3: 
Predseda  miestnej  volebnej  komisie  pre  Komunálne  voľby  2018  Petra  Bežilová  informovala
prítomných  o výsledkoch  voľby  starostu  a volieb  do  obecného  zastupiteľstva  a odovzdala
osvedčenia  o zvolení  novozvolenému  starostovi  a poslancom  novozvoleného  zastupiteľstva.



(uznesenie č. 1)

K bodu 4: 
Po informácií o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva doterajší starosta
vyzval novozvoleného starostu na zloženie sľubu. Novozvolený starosta po prečítaní sľub potvrdil
podpisom  pod  text  sľubu  napísaného  na  osobitnom  liste.  Doterajší  starosta  odovzdal
novozvolenému  starostovi  po  zložení  sľubu  insígnie  a vedenie  prvého  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva.  Týmto  sa  novozvolený  starosta  ujal  vedenia  prvého  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva.

K bodu 5: 
Po prečítaní sľubu jedným z poslancov obecného zastupiteľstva (Ing. Ľubomírom Košíkom)  všetci
novozvolení  poslanci zložili  sľub podpisom pod text  sľubu napísaného na osobitnom liste,  pod
ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.

K bodu 6: 
Novozvolený starosta vystúpil so svojim príhovorom.

K bodu 7:
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania.  Všetci prítomní poslanci 
boli za návrh programu.

K bodu 8: 
Starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Ing. Ľubomíra Košíka, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetci prítomní poslanci boli
za tento návrh. (uznesenie č. 3)
Za zástupcu starostu obce bol zvolený Ing. Dalibor Šefčík. (uznesenie č. 2)

K bodu 9:
Obecná rada nebola zriadená.

K bodu 10:
Komisie na tomto prvom zasadnutí neboli zriadené. Poslanci navrhli, aby sa zriadili na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

K bodu 11:
Novozvolený  starosta  obce  dal  návrh  na  zvýšenie  úväzku  zo  75  %  (schváleného  obecným
zastupiteľstvom 25. 7. 2018, uznesením č. 18/2018) na 100 %.  Návrh bol schválený. 
(uznesenie č. 4)
Návrh starostu obce o zvýšenie platu o 30 %  nebol schválený. Nikto z prítomných za tento návrh
nehlasoval.
K bodu 12:
V diskusií sa poslanci vyjadrovali k zriadeniu obecných komisií na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. 

K bodu 13:
Starosta obce poďakoval prítomných za účasť. 
Zapísala: Monika Jančárová
Overovatelia: 
Ing. Marián Šefčík, Matúš Vojtilla 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 21. 12. 2018    Ondrej Mihňák
                                                                                                               starosta obce




