Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 10.12.2018 o 18:00 v kultúrnom dome Hubice
___________________________________________________________________________
Program ustanovujúceho zasadnutia
1) Úvodné náležitosti:
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií
novozvolenému starostovi
d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov
e) Vystúpenie starostu
2) Schválenie programu zasadnutia
3) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Určenie platu starostu obce
5) Žiadosť odstupujúceho starostu Jozefa Hanica o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
6) Záver

K bodu 1.,2. Úvodné náležitosti, Schválenie programu
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta Jozef Hanic.
Privítal prítomných a určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľuboš Bohumel
Blažej Nagy
Zapisovateľka: Katarína Jamborová

b) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Predseda miestnej volebnej komisie Katarína Jamborová podala informáciu o výsledkoch
volieb starostu a o výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva.
Zvolený poslanci OZ: Attila Szabó

Ľuboš Bohumel,Ing.
Juraj Eššek
Dana Johancsiková
Blažej Nagy
Ján Tóth
Juraj Lengyel
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému
starostovi
Následne novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podpísal jeho písomné vyhotovenie, ktoré je
prílohou č. 1 tejto zápisnice. Doterajší starosta odovzdal novozvolenej starostke insígnie
a ten sa ujal vedenia zasadnutia ako predsedajúci.
d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom
zriadení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Nato predsedajúci skonštatoval, že novozvolené Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice je
uznášaniaschopné.

e) Vystúpenie starostu
Novozvolená starostka obce vo svojom príhovore poďakovala bývalému starostovi,
poslancom ,pracovníkom za ich dobre vykonanú prácu .Poďakovala občanom za hlasy a
dôveru. Podotkla, že verí, že pri dobrej spolupráci a ochote spolu s poslancami bude riešiť
všetky úlohy a problémy k spokojnosti občanov našej obci. V závere ešte raz poďakovala za
prácu bývalému starostovi obce Jozefovi Hanicovi .

Starostka obce, Mária Horváthová predložila program zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
schvaľuje
program rokovania tak ako bol predložený
Hlasovanie:

za: 7 (Bohumel,Eššek,Johancsiková,Lengyel,Nagy,Szabó,Tóth)

proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 1/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Novozvolená starostka obce, Mária Horváthová určila na post poslanca ktorý bude zvolávať
a viezť OZ p. Ing .Ľuboša Bohumela a dala hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice
poveruje
poslanca Ing. Ľuboša Bohumela zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

za: 6 (Eššek,Johancsiková,Lengyel,Nagy,Szabó,Tóth )
proti : 0
zdržal sa: 1 ( Ing.Bohumel)

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 2/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
K bodu 4. Určenie platu starostu obce
Starostka obce, Mária Horváthová predniesla návrh platu starostu obce, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za kalendárny rok 2017 a násobku podľa počtu
obyvateľov t.j. 954,00 eur x 1,83 - násobok=1746,00 eur

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice

schvaľuje

základný plat starostu 1746,00 eur

Hlasovanie:

za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 3/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 5. Žiadosť odstupujúceho starostu Jozefa Hanica o preplatenie nevyčerpanej
dovolenky
Starostka obce predložila žiadosť poslancom odstupujúceho starostu o preplatení
nevyčerpanej dovolenky. Poslanci prerokovali predloženú žiadosť a schválili.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice

berie na vedomie
predloženú žiadosť odstupujúceho starostu o preplatenie nevyčerpanej dovolenky

schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky odstupujúcemu starostovi Jozefovi Hanicovi v počte 49
dní.

Hlasovanie:

za: 7 ( Ing. Bohumel,Eššek,Johancsiková,Lengyel,Nagy,Szabó,Tóth )
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 4/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 6. Záver
Starostka poďakoval všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o18:30

V Hubiciach dňa 11.12.2018

...............................................................
Mária Horváthová – starostka obce

Overovatelia :
Ing. Ľuboš Bohumel

............................................................

Blažej Nagy

............................................................

