Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove,
konaného dňa 30.11.2018

Prítomní: (7) JUDr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Mgr. Viliam Kičin, Alena Kičinová, Bc. Lukáš
Laubert, Ján Mlynár, Ing. Ľubomír Nikerle,
Neprítomný: (0)

Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove konštatuje, že novozvolený starosta obce Mgr. Ján Hroboň zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Uznesenie č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
JUDr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Mgr. Viliam Kičin, Alena Kičinová, Bc. Lukáš Laubert, Ján Mlynár,
Ing. Ľubomír Nikerle zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 60/2018

poslanca Jána Mlynára 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.
Obecné

zastupiteľstvo

Prítomní: 7

poveruje

Za: 7

Uznesenie č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie zástupcu starostu obce Gerlachov – Ing. Ľubomíra
Nikerleho.

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle
Mgr. Viliam Kičin
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 11. 2018 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

13
7
1
1
0
1
3

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu
7. Schválenie návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
1. Otvorenie
Na začiatku ustanovujúceho zasadnutia odznela štátna hymna. Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal
prítomných.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku zasadnutia starosta obce určil pracovníčku obecného úradu Katarínu Nikerlovú.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie R. Zachera, ktorý prítomných oboznámil
s výsledkami volieb.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

insígnií

a prevzatie

vedenia

Starosta obce skonštatoval, že bol jediný kandidát a ostáva v ďalšom volenom období vo funkcii
starostu, zložil zákonom predpísaný sľub a svojim podpisom ho potvrdil. Predseda miestnej volebnej
komisie pán R. Zacher mu odovzdal osvedčenie o zvolení.
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5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal zákonom stanovený sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Novozvolení
poslanci svojim podpisom potvrdili tento sľub. Predseda miestnej volebnej komisie pán R. Zacher im
odovzdal osvedčenie o zvolení.
6. Príhovor starostu
Starosta obce vystúpil so svojim krátkym príhovorom, poďakoval občanom za dôveru a ujal sa vedenia
ustanovujúceho zasadnutia.
7. Schválenie návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice
a voľba návrhovej komisie
Starosta obce prečítal program zasadnutia.
Všetci poslanci program jednohlasne schválili.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslanca Ľ. Nikerleho a V. Kičina. Do návrhovej komisie A. Kičinovu a L. Lauberta.
Poslanci oba návrhy schválili jednohlasne.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol poveriť 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 zvolávaním a
vedením zasadnutia poslanca J. Mlynára.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce oboznámil prítomných, že zastupovaním starostu obce poveruje poslanca Ľ. Nikerleho.
Poslanec Ľ. Nikerle prevzal poverenie.
10. Určenie platu starostu obce
Starosta obce informoval prítomných, že od 1.12.2018 je zmena v odmeňovaní starostov a môže sa mu
upraviť navýšenie, ktoré bolo doteraz 18 %.
Poslankyňa A. Kičinová navrhuje navýšenie upraviť na 50 % a to z dôvodu, že doterajšie snaženie
nebolo dostatočne ocenené, prešli rôzne projekty.
Poslanec Ľ. Nikerle informoval, že novým zákonom sa zvyšuje zákonom stanovený plat starostov a
navrhuje neriešiť to na prvom zasadnutí.
Poslanec J. Mlynár sa chce tiež bližšie oboznámiť so zákonom.
Poslankyňa A.Kičinová a poslanec L. Laubert boli za návrh, poslankyne Kičinovej, ostatní piati
poslanci boli proti.
11. Diskusia
Poslanec Ľ. Nikerle dáva za úlohu, presvedčiť občanov, aby sa zapájali viac do života obce.
Starosta obce súhlasil a povedal, že to nie je len úloha starostu, ale aj poslancov a navrhuje zapojiť čo
najviac obyvateľov aj cez komisie, aby boli prínosom pre obec.
Poslankyňa A. Kičinová prečítala uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia.
Všetci poslanci prečítané uznesenia schválili.
12. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ustanovujúce zasadnutie ukončil o 16.00.hod.
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Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Mgr. Viliam Kičin
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