
Zápisnica č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, konaného dňa 09.12.2014. 

 

 
Prítomní : 9 poslancov OcZ, starosta obce,  predseda miestnej volebnej komisie, 2 

pracovníčky OcÚ, 3 občania obce (viď. prezenčná listina). 

 

 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva 

3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčenia o voľbe 

4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o voľbe 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7. Voľba mandátovej komisie 

8. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

10. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie 

nezvolá starosta ani zástupca starostu. 

12. Voľba členov obecnej rady 

13. Voľba členov a predsedov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva 

14. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015 

15. Záver  

 

1. Otvorenie. 

Rokovanie prvého ustanovujúceho zasadnutia OcZ Malý Šariš zahájil Ing. Miroslav 

Palenčár. V úvode zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Následne Ing. Miroslav 

Palenčár privítal prítomných, oboznámil ich s programom a úlohami rokovania OcZ. 

Vedenie ustanovujúceho zasadnutia OcZ prevzal predseda miestnej volebnej komisie 

Mgr. Adrián Kuba.  

 

 

2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 15.11.2014 

oboznámil prítomných predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Adrián Kuba (viď. 

príloha). 
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3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčenia 

o voľbe. 

Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Adrián Kuba vyzval novozvoleného starostu 

obce, aby prečítal zákonom predpísaný sľub. Novozvolený starosta obce Ing. Miroslav 

Palenčár prečítal zákonom stanovený sľub a následne ho potvrdil svojim podpisom. 

Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal starostovi obce Ing. Miroslavovi 

Palenčárovi insígnie a osvedčenie o voľbe. Následne starosta obce Ing. Miroslav 

Palenčár prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia OcZ. 

 

 

4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o voľbe. 

Starosta obce Ing. Miroslav Palenčár vyzval novozvolených poslancov OcZ, aby 

zložili zákonom predpísaný sľub a potvrdili ho svojim podpisom. Následne 

novozvolení poslanci prichádzali v abecednom poradí a zložili sľub poslanca OcZ, 

ktorí potvrdili svojim podpisom pod text sľubu. Starosta obce po podpise sľubu 

odovzdal každému poslancovi OcZ osvedčenie o zvolení.  

 

 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

Vystúpenie novozvoleného starostu – viď. príloha 

 

 

6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Ľudmilu Hirkalovú. 

Za overovateľ zápisnice boli určení František Babuščák a Štefan Čirč 

 

 

7. Voľba mandátovej komisie. 

Starosta obce prečítal návrh členov mandátovej komisie v zložení František Babuščák 

a Milan Grega. 

 

Hlasovanie : ZA – 8 poslancov                      ZDRŽAL SA : Milan Grega 

 

Starosta obce požiadal mandátovú komisiu o podanie správy, či je OcZ uznášanie 

schopné. Správu, ktorá je prílohou zápisnice prečítal František Babuščák. 

 

 

8. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie. 

Starosta obce prečítal návrh členov návrhovej komisie a volebnej komisie v zložení 

Katarína Kubová, Štefan Čirč a Jozef Hrušovský. 

 

Hlasovanie : ZA – 9 poslancov 
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9. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

Starosta obce prečítal ďalší program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie : ZA – 9 poslancov 

 

Ďalší program rokovania OcZ bol jednomyseľne schválený. 

 

 

10. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu. 

Starosta obce Ing. Miroslav Palenčár poveril svojim zastupovaním zástupcu Ing. 

Imricha Kropucha v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď 

zasadnutie nezvolá starosta ani zástupca starostu. 

Starosta obce Ing. Miroslav Palenčár poveril poslankyňu pani Katarínu Kubovú, ktorá 

bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta ani zástupca 

starostu. 

 

 

12. Voľba členov obecnej rady. 

Starosta obce prečítal návrh členov obecnej rady a to v zložení Ing. Imrich Kropuch, 

Katarína Kubová a František Babuščák. 

 

- PhDr. Zdenka Hudáková navrhuje, aby sa 4 členom obecnej rady stal aj nezávislý 

poslanec Ing. Pavol Kušnír. 

 

Hlasovanie : ZA – 8 poslancov                  ZDRŽAL SA – Ing. Pavol Kušnír 

 

Za členov obecnej rady boli zvolení : Ing. Imrich Kropuch, Katarína Kubová, 

František Babuščák a Ing. Pavol Kušnír. 

 

13. Voľba členov a predsedov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva. 

 

a) Komisia pre výstavbu, ÚP a financie. Starosta obce prečítal návrh na predsedu 

a členov tejto komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý Ing. Imrich Kropuch, 

za členov komisie boli navrhnutí Milan Grega a Marián Hrušovský. 

 

Hlasovanie: ZA – 6 poslancov      ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková 

                                                                                Milan Grega 

                                                                                Marián Hrušovský 
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b) Komisia pre verejný poriadok, ŽP, poľnohospodárstvo a sociálne veci. 

Starosta obce prečítal návrh na predsedu a členov tejto komisie. Za predsedníčku 

tejto komisie bola navrhnutá Katarína Kubová, za členov komisie boli navrhnutí 

PhDr. Zdenka Hudáková a Jozef Hrušovský. 

 

Hlasovanie : ZA – 7 poslancov        ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková 

                                                                                   Jozef Hrušovský 

 

c) Komisia pre mládež, kultúru, šport a informačno-propagačné a zahraničné 

aktivity. Starosta obce prečítal návrh na predsedu a členov tejto komisie. Za 

predsedu tejto komisie bol navrhnutý František Babuščák.  

- PhDr. Zdenka Hudáková navrhuje, aby za predsedu komisie bol zvolený Ing. 

Pavol Kušnír.   

Hlasovanie za prvý návrh 

ZA – 5 poslancov                ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková, Jozef Hrušovský 

                                                                              Štefan Čirč, František Babuščák   

Vzhľadom k tomu, že prvý návrh bol schválený za návrh PhDr. Zdenky Hudákovej sa 

nehlasovalo. 

 

Za členov komisie boli navrhnutí Ing. Pavol Kušnír a Štefan Čirč. 

Hlasovanie  

ZA – všetci poslanci OcZ 

 

- Pán František Babuščák navrhuje, aby sa členkou tejto komisie stala aj pani 

Katarína Kubová.   

Hlasovanie: ZA – 5 poslancov          ZDRŽAL SA – Katarína Kubová 

                                                                                    PhDr. Zdenka Hudáková 

                                                                                    Ing. Imrich Kropuch 

                                                                                    Jozef Hrušovský 

  

- Ing. Pavol Kušnír navrhuje, aby sa členom tejto komisie stal aj pán Milan Grega. 

Hlasovanie: ZA – 6 poslancov        ZDRŽAL SA – PhDr. Zdenka Hudáková 

                                                                                  Milan Grega  

                                                                                  Ing. Imrich Kropuch    

 

Členmi tejto komisie boli zvolení : Ing. Pavol Kušnír, Štefan Čirč, Milan Grega 

a Katarína Kubová  

 

 

14. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015. 

Starosta obce oboznámil prítomných, že ďalšie zasadnutie OcZ sa uskutoční 

15.12.2014 o 17.00 hod. Na tomto zasadnutí bude predložený aj plán ďalších 

zasadnutí OcZ na rok 2015.  
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15. Záver. 

Starosta obce požiadal pani Katarínu Kubovú, aby prečítala návrh uznesenia 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš. Poslanci OcZ 

berú návrh uznesenia, ktorý je prílohou zápisnice na vedomie. 

Starosta obce Ing. Miroslav Palenčár sa v závere poďakoval všetkým prítomným 

a poprial im príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2015 im zaželal 

veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

 

František Babuščák                                                    Ing. Miroslav Palenčár 

                                                                                             starosta obce 

 

Štefan Čirč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


