O B E C VEĽKROP, Veľkrop 23, 091 01 Stropkov
ZÁPISNICA
z ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkrop, konaného dňa
12.12.2014 o 15,00 hod v kancelárií Obecného úradu
Prítomní: Starosta obce: Marián Prokopič
Novozvolení poslanci: Helena Janočková, Michal Jaselský,
Mária Kasardová, Miroslav Liška
Ospravedlnený: Ľuboš Bzdiľ
Hlavný kontrolór obce: Milan Groško
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
e) Vystúpenie novozvoleného starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle § 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
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
5. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve určenie náplne ich práce
a voľba predsedov a členov
6. Určenie platu starostu obce
7. Diskusia
8. Návrh a schválenie uznesení
9. Záver
Rokovanie:
K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ. Privítal novozvolených poslancov OZ,
kontrolóra obce a predsedníčku MVK p. Helenu Bzdiľovú. Konštatoval, že sú prítomní štyria
z piatich novozvolených poslancov a zasadnutie je uznášania schopné. Prezenčná listina tvorí
prílohu k zápisnici.
K bodu č. 1 a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľa p. Milana Groška a overovateľov zápisnice p. Miroslava
Lišku a Helenu Janočkovú.
K bodu č. 1 b) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb poslancov do obecného
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení.
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Z výsledkami voľby starostu obce a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva oboznámila
poslancov predsedníčka MVK p. Helena Bzdiľová. Zároveň odovzdala novozvolenému
starostovi obce a novozvoleným poslancom OZ osvedčenia o zvolení. Výsledky volieb tvoria
prílohu k zápisnici.
K bodu č. 1 c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
Novozvolený starosta obce Marián Prokopič zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal
vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 1 d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci OZ v abecednom poradí: Helena
Janočková
Michal
Jaselský
Mária
Kasardová
Miroslav Liška
zložili zákonom predpísaný sľub.
K bodu č. 1 e) Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Novozvolený starosta obce poďakoval voličov za zvolenie ale aj tým, ktorý z rôznych
dôvodov neboli voliť. Zároveň sa poďakoval doterajším poslancom OZ za doterajšiu
spoluprácu pri zabezpečovaní náročných úloh obce a vyjadril presvedčenie, že spolupráca
s novozvolenými poslancami bude na veľmi dobrej úrovní a že všetky aktivity samosprávy aj
s ich pomocou a podporou budú pokračovať.
K bodu č. 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh programu schválili bez zmien.
Hlasovanie: za 4 – 0 – 0
K bodu č. 3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starosta obce podal návrh, aby poslancom, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva bola Mária Kasardová a bude zároveň poverená na výkon funkcie
zástupcu starostu obce.
Hlasovanie: za 3 – zdržali sa 1 proti 0
K bodu č. 4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním rozhodlo, že obecnú radu nezriaďuje.
Hlasovanie: za 0 – zdržali sa 0 proti 4
K bodu č. 5. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, určenie náplne
ich práce a voľba ich predsedov a členov.
Starosta obce navrhol zriadiť komisiu pre financie a správu obecného majetku a komisiu na
ochranu verejného záujmu v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predsedom komisie pre financie a správu obecného majetku bude: Michal Jaselský
Členovia: Mária Kasardová a Ľuboš Bzdiľ
Predsedom komisie na ochranu verejného záujmu bude: Miroslav Liška
Členovia: Helena Janočková a Mária Kasardová
K bodu č. 6. Určenie platu starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 3/2014 B/4 zo dňa 15.8.2014 v súlade
s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schválilo výkon funkcie starostu obce v plnom rozsahu v novom volebnom období 2014 –
2018. Plat starostu obce pozostáva podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest.
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Priemerná mzda x násobok (podľa poštu obyvateľov) = plat zaokrúhlený na celé eura
nahor.
824 x 1,49 x 1 = 1 227,76 € po zaokrúhlení 1 228,00 €
K bodu č. 7. Diskusia.
1/ Starosta obce predložil na schválenie návrhy VZN o daní z nehnuteľnosti na rok 2015,
VZN o miestnych daniach na rok 2015 a VZN o poplatku za TKO a DSO na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo predložené návrhy schválilo bez zmien.
2/ Starosta obce navrhol zorganizovať vianočné oslavy v nedeľu 28.12.2014. Obecné
zastupiteľstvo s termínom uskutočnenia súhlasí.
Hlasovanie: za 4 zdržali sa 0 proti 0
3/ Hlavný kontrolór obce predložil Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015. OZ
zobralo plán na vedomie.
K bodu č. 8. Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/.
Poslanci OZ predložený návrh jednotlivých uznesení jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 4 – zdržali sa 0 – proti 0
K bodu č. 9. Záver.
Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 16,30 hod. ukončil.

Marián Prokopič
starostka obce

....................................
Milan Groško
zapisovateľ

....................................
Miroslav Liška
overovateľ

.....................................
Helena Janočková
overovateľ
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