
Obec Uzovské Pekľany
Obecný úrad v Uzovských Pekľanoch

Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Uzovských Pekľanoch, 

ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:       1.  Otvorenie  zasadania,  určenie  zapisovateľ  a  overovateľov  zápisnice,  
schválenie programu 

2. Oznámenie výsledkov volieb na starostu obce a poslancov OZ
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ
5. Vystúpenie starostu obce
6. Schválenie  poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť  

zasadnutia OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
7. Určenie platu starostu
8. Záver

K bodu 1 – Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
V tomto bode starosta obce Peter Hrubý privítal prítomných, za zapisovateľa zápisnice určil  

Mgr. Veroniku Gáborovú, za overovateľov Mgr. Miriam Gabani a Rastislava Štofana.. Konštatoval,  
že OZ je uznášania schopné. Predložený program bol jednohlasne prijatý.

K bodu 2 – Oznámenie výsledkov volieb na starostu obce a poslancov OZ
V tomto bode podpredsedníčka volebnej komisie pani Oľga Fecková oboznámila prítomných 

s celkovými výsledkami volieb. Výsledky volieb tvoria samostatnú prílohu tejto zápisnice a OZ po  
diskusii prijalo k tomu toto
uznesenie č. 1/2018
OZ – berie na vedomie – výsledky volieb na starostu obce a na poslancov OZ

K bodu 3 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
V tomto bode novozvolený starosta obce pán Marek Gruška zložil do rúk Petra Hrubého 

sľub starostu obce, ktorý mu zároveň odovzdal insígnie starostu obce a týmto sa ujal funkcie. OZ 
prijalo k tomu toto 
uznesenie č.2/2018
OZ – berie na vedomie – zloženie sľubu novozvoleného starostu obce pána Mareka Grušku

K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ
V tomto bode rokovania zložili novozvolený poslanci sľub do rúk starostu obce pána Mareka  

Grušku. OZ prijalo k tomu toto
uznesenie č. 3/2018
OZ – berie na vedomie – zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ

K bodu 5 – Vystúpenie starostu obce 
V tomto bode starosta obce vystúpil  so svojimi zámermi a cieľmi čo sa týka jeho novej  

funkcie a rozvoja obce. OZ prijalo k tomu toto
uznesenie č. 4/2018
OZ – berie na vedomie – vystúpenie starostu obce

K  bodu  6  –  Schválenie  poslanca  zastupiteľstva  OZ,  ktorý  bude  poverený  zvolávať  a  viesť  



zasadania OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
V tomto bode starosta obce navrhol poslanca Petre Hrubého, ktorý bude poverený zvolávať  

a viesť zasadania OZ. OZ prijalo  tomu toto
uznesenie č.5/2018
OZ – schvaľuje – Petra Hrubého, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadania OZ v súlade so  
znením § 12 zákona o obecnom zriadení

K bodu 7 – Určenie platu starostu obce
V tomto  bode  navrhol  poslanec  Peter  Hrubý  plat  pre  starostu  obce,  ktorý  pozostáva  z  

priemerného platu pracovníka národného hospodárstva(945,-Eur) a koeficientu 1,65. OZ prijalo k  
tomu toto
uznesenie č.6/2018
OZ – schvaľuje – plat pre starostu obce vo výške 1 574,- Eur mesačne

K bodu 8 – Záver
Keďže všetky body rokovania boli vyčerpané a neboli vznesené žiadne pripomienky, starosta  

obce poďakoval prítomným za účasť rokovanie OZ ukončil.

                                                                                                                   Marek Gruška        
                                                                                                                     starosta obce
                                                                                                            
 
                    




