Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košariskách
konaného dňa 2.12.2018
Prítomní:

Mgr. Anna Abramovičová – starostka obce – končiaca starostka
Štefan Antol – novozvolený starosta
Boris Havrlent – poslanec obecného zastupiteľstva
Adriána Hazuchová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Viera Michalicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Alena Petráková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Ing. Martin Šlahor – poslanec obecného zastupiteľstva
Anna Škarítková – pracovníčka obecného úradu
Anna Batková – pracovníčka obecného úradu

Ospravedlnení: Ing. Daniela Kovačechová – kontrolórka obce
Hostia: Anna Macková – predsedníčka Miestnej volebnej komisie Košariská pre komunálne
voľby

Otvorenie:
Zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Za zapisovateľku určila
Annu Škarítková a overovateľov zápisnice Mgr. Alenu Petrákovú a Mgr. Vieru Michalicovú.
1. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb
Predsedníčka Okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby Anna Macková
informovala prítomných o výsledkoch komunálnych volieb (viď príloha č. 1) a odovzdala
zvoleným predstaviteľom obce osvedčenia o zvolení.
2. Zloženie sľubu starostu a poslancov
Zvolený starosta obce Štefan Antol zložil sľub starostu obce do rúk odchádzajúcej
starostky obce Mgr. Anny Abramovičovej. Tá mu následne odovzdala insígnie a Štefan
Antol sa ujal svojej funkcie.
Sľub zložili i poslanci obecného zastupiteľstva Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr.
Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková a Ing. Martin Šlahor. Po zložení sľubu sa všetci
ujali svojich funkcií. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Martin Šlahor a Adriána
Hazuchová. Poslanci s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
3. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Prítomným sa prihovoril novozvolený starosta obce Štefan Antol. Vo svojom príhovore
poďakoval odchádzajúcej starostke za doterajšiu činnosť.
Zároveň poslancom predložil program zasadnutia, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Program zasadnutia:
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
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu obce 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 Štefan Antol zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Boris Havrlent, Adriána Hazuchová, Mgr.
Viera Michalicová, Mgr. Alena Petráková, Ing. Martin Šlahor zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
A) schvaľuje
1. overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Viera Michalicová a Mgr. Alena Petráková,
2. návrhovú komisiu v zložení Ing. Martin Šlahor a Adriána Hazuchová.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Prítomní rokovali o zriadení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcionárov. Poslanci túto komisiu zriadili, určili jej náplň práce, za jej predsedu zvolili
Mgr. Vieru Michalicovú a za členov Adriánu Hazuchovú, Ing. Martina Šlahora a Borisa
Havrlenta.
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách
A) z r i a ď u j e

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) v o l í
a) predsedu komisie Mgr. Vieru Michalicovú,
b)
členov komisie:
Adriánu Hazuchovú, Ing. Martina Šlahora a Borisa
Havrlenta.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta predložil prítomným návrh na poverenie poslanca Borisa Havrlenta na zvolávanie
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách poveruje poslanca Borisa Havrlenta 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.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Určenie platu starostu
V zmysle platnej legislatívy poslanci rokovali o určení platu starostu obce. Jednohlasne
schválili základný plat vo výške 1.575,00 €.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Košariskách určuje 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 mesačný plat starostu Štefana Antola vo výške 1.575,00 €.
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Záver
V závere zasadnutia starosta poďakoval prítomným a ukončil rokovanie.

