ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Neporadzi, konaného
dňa 03.12.2018 o 19:00 hod v kultúrnom dome Neporadza.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice
1.) Úvodné náležitosti.
Ustanovujúce zasadnutie OZ Neporadza vo volebnom období 2018-2022 začalo o 19:00
hod. v kultúrnom dome Neporadza. Rokovanie OZ otvoril starosta obce Marián Kopecký,
ktorý privítal novozvoleného starostu, novozvolených poslancov a prítomnú verejnosť.
Nakoľko sa jedná o ustanovujúce zasadnutie OZ obce Neporadza vo volebnom období 20182022, starosta obce vyzval všetkých prítomných, aby povstali, a v zmysle zákona o obecnom
zriadení bola odohraná štátna hymna Slovenskej republiky.
K bodu 1a.)
Za zapisovateľku bola určená: Katarína Lacová.
Za overovateľov boli určení: Katarína Hanincová
Miroslav Katrinec
K bodu 1b.)
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Eva Peťovská oboznámila prítomných s
výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 10.11.2018. Skonštatovala,
že volieb sa zúčastnilo 465 voličov a za starostu obce bol zvolený Mgr. Ján Haninec, ktorý
získal 213 platných hlasov.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Pavol Cmarko počet hlasov 240
Pavol Žáčik
225
Martin Richtárech
211
Katarína Hanincová
201
Janka Štefánková
200
Jozef Richtárech
193
Miroslav Katrinec
188.
Po informovaní odovzdala predsedníčka miestnej volebnej komisie novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenia.
K bodu 1c.)
Novozvolený starosta obce Mgr. Ján Haninec zložil slávnostný sľub, čo potvrdil svojim
podpisom (príloha č.1). Následne po zložení sľubu odovzdal p. Marián Kopecký
novozvolenému starostovi insígnie.

K bodu 1d.)
Pred zložením sľubu poslancov prečítal novozvolený starosta Mgr. Ján Haninec
prehlásenie o vykonaní poslaneckého mandátu obecného zastupiteľstva obce Neporadza
bezodplatne novozvoleného poslanca Miroslava Katrinca (príloha č.2).
Znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva prečítal starosta obce Mgr. Ján Haninec
a každý novozvolený poslanec potvrdil sľub svojim podpisom (príloha č.3).
2.) Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce konštatoval, že všetci zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca a sú prítomní na zasadnutí a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Požiadal poslancov o vyjadrenie k predloženému programu rokovania.
Nakoľko nikto nemal žiadne pripomienky, starosta dal o predloženom programe hlasovať.
Program ustanovujúceho zasadnutia:
1).Úvodné náležitosti:
a.) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb od obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
c.) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému
starostovi
d.) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2). Schválenie programu zasadnutia.
3.) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
4.) Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie.
5.) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
6.) Voľba zástupcu starostu.
7.) Príhovor novozvoleného starostu.
8.) Diskusia.
9.) Záver.
Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia
Za hlasovali: 7 poslanci
Proti hlasovali: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
3.) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Starosta obce predložil návrh na zloženie mandátovej, návrhovej i volebnej komisie:
mandátová a návrhová komisie

predseda
členovia

Janka Šefánková
Pavol Cmarko

Pavol Žáčik
volebná komisia

predseda
členovia

Jozef Richtárech
Miroslav Katrinec
Martin Richtárech.

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi schvaľuje zloženie mandátnej, návrhovej a volebnej
komisie.
Za zloženie komisií hlasovali: 7 poslanci
Proti hlasovali: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4.) Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie.
Starosta požiadal mandátovú komisiu o preskúmanie dokumentov – zloženie sľubu, čestné
vyhlásenie poslancov a starostu o nezlučiteľnosti funkcií. Mandátová komisia skontrolovala
všetky priložené dokumenty a predsedníčka komisie poslankyňa Janka Štefánková
konštatovala, že všetky dokumenty sú v poriadku.

5.) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce informoval, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov musí obecné zastupiteľstvo poveriť zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a od. 6 tretia veta zákona jedného z členov zastupiteľstva. Na základe dohovoru
s poslancami OZ starosta navrhol poveriť zvolávaním a vedením zasadnutí v uvedených
prípadoch poslankyňu Janku Štefánkovú.
6.) Voľba zástupcu starostu.
V tomto bode starosta obce Mgr. Ján Haninec určil svojho zástupcu. Vzhľadom na
najviac získaných hlasov za poslanca v komunálnych voľbách a tiež vzhľadom na doterajšiu
spoluprácu poveril k zastupovaniu starostu poslanca Pavla Cmarku.
7.) Príhovor novozvoleného starostu.
Starosta obce v úvode svojho príhovoru poďakoval odchádzajúcemu starostovi
a poslancom za ich vykonanú prácu počas predchádzajúceho volebného obdobia. Zaželal im
veľa zdravia, úspechov v pracovnom i v osobnom živote. Ďalej poďakoval všetkým voličom,
ktorí prišli voliť v komunálnych voľbách.
Zablahoželal poslancom k zloženiu sľubu a k začiatku práce poslanca v novom volebnom

období. Podotkol, že dôvera ktorou ich občania poctili je veľkou zodpovednosťou. Zdôraznil,
že je jeho povinnosťou pokračovať v už rozbehnutých projektoch a bude sa pripravovať na
nové projekty, ktoré napomôžu rozvoju našej obce.
Nakoľko sa blížia vianočné sviatky a Nový rok, starosta zaželal na záver vo svojom mene
a v mene pracovníkov obce všetkým prítomným občanom príjemné sviatky, pevné zdravie,
veľa spokojnosti a šťastia.
Starosta vyzval predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh na schválenie uznesenia

UZNESENIA
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Neporadza konaného
dňa 03.12.2018 o 19:00 hod. v kultúrnom dome Neporadza
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Mgr. Ján Haninec zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Cmarko Pavol
Hanincová Katarína
Katrinec Miroslav
Richtárech Jozef
Richtárech Martin
Štefánková Janka
Žáčik Pavol
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení.

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi
Poveruje
Poslankyňu Janku Štefánkovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi
Volí
zástupcu starostu obce Pavla Cmarku
Predseda volebnej komisie poslanec Jozef Richtárech dal hlasovať, kto je za schválenie
týchto uznesení z ustanovujúceho zasadnutia v znení predloženého návrhu:
Za predložené návrhy uznesení hlasovali: 7 poslanci
Proti hlasovali: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
8.) Diskusia.
V diskusii vystúpil poslanec Miroslav Katrinec, ktorý je aj zároveň veliteľ DHZ
Neporadza. Poďakoval odchádzajúcemu starostovi Mariánovi Kopeckému za dlhodobú
spoluprácu medzi hasičským zborom a obcou, ale aj za prejavenú ľudskosť a podporu. Pri
tejto príležitosti mu udelil pamätnú plaketu DHZ Neporadza.
9.) Záver.
Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť.

Starosta obce: Mgr. Ján Haninec

_________________________

Zástupca starostu: Pavol Cmarko

_________________________

Overovatelia: Katarína Hanincová

_________________________

Miroslav Katrinec

__________________________

Zapisovateľka: Katarína Lacová

__________________________

