Obec Kráľovce, Kráľovce č.196, 044 44 Král'ovce

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Kráľovciach, konaného dňa 07.12.2014 o 15,00hod., v sále kultúrneho domu v Kráľovciach
Prítomní: Radoslav Šimko (starosta obce)
Ing. Milada Jurková (kontrolór obce)
Mgr. Vladimír Čitbaj
Ľudovít Cibuľa
Mgr. Dana Zeleňáková
Ing. Peter Jurko
Peter Demjančík
Martin OIha
Ing. Mária Kecerová
Ing., Mgr. Michal Kôvér
Ing. Imrich Pa1aščák
a občania Obce Kráľovce
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9 .Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
10. Zriadenie komisií, voľba ich predsedovačlenov.
11. Určenie platu starostu obce
12. Splnomocnenie konkrétnej osoby zastupovať obec Kráľovce v procesnom
postavení svedka poškodeného obec Král'ovce
13. Diskusia
14. Záver
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ad II Starosta obce Kráľovce otvoril a viedol ustanovujúce
zastupiteľstva Obce Kráľovce,

zasadnutie Obecného

ad2/ Starosta obce navrhol tieto komisie a zapisO\'atera:
Návrhová komisia: Ing, Peter Jurko
Mgr. Vladimír Čitbaj
Overovatelia

zápi 'nice: Peter Demjančík
Ing. Mária Kecerová

Mandátová komisia: Peter Demjančík
Mgr, Dana Zelel'íáková
Zapisovateľ:

Ing, Marta Štefková

ad3/ Predsedníčka
Miestnej volebnej komisie Kráľovce pani Zuzana Csomorová
oznámila výsledky Komunálnych volieb 201-+ Kráľovce konané dňa 15,11,2014,
ad-l/ Novozvolený
starostu obce.

starosta obce pán Radoslav'

adS/ Všetci novozvolení

imko zložil predpísaným

poslanci obecného zastupireľsrcs

spôsobom

sľub

Král'ovce zložili predpisaným

spôsobom sľub. ktorý následne podpísali, Starosta obce pán Rado lav Šimko odovzdal
novozvoleným poslancom osvedčenie o ich zvolení.
ad6/ Starosta obce Radoslav Šimko vystúpil s príhovorom.
za

doterajšiu

prácu.

odovzdal

im

ďakovný'

list

Starým poslancom

poďakoval

spomienkovým

darčekom.

so

Novozvoleným poslancom poprial všetko dobré pri vykonávaní
a teši sa na dobrú spoluprácu s nimi.
ad7/ Čknka
mandátnej
komisie pani Mgr.
ustano\'ltjúce zasadnutie obecného zastupiterstva
uznášania schopné.
Pri chválení programu

Dana Zelei1áková
konštatovala.
že
s počtom pritornných po lancov 9 je

LlstanO\'ujúceho zasadnutia

podľa ~ 12. navrhol novozvolený
programu a to nasledovne:

poslanec

práce. ktorá ich čaká

v súlade so zákonom č.369/1990

Peter

Demjančík

zmenu

Zb.

a doplnenie

zmena bodu 10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
doplnenie bodov 13. Schválenie plánu zasadnutí obecného zasrupíreľsrva
14. Predloženie základných dokumentov

a obecnej rady

obce a orgánov obce

15, Predloženie zoznamu platných zmlú" obecného úradu
16. Predloženie platných uznesení obecného zastupiteľsrva
17.Predloženie zoznamu realizovaných. prihlásen)'ch
a rozpracovaných
18. Diskusia

projektov financovaných

2

z prostriedkov

EU

19. Záver
O navrhnutej

zmene a doplnení

Takto navrhnutý
ad8/ Starosta

Demjančíka.

programu

dal starosta obce Radoslav

program ustanovujúceho
obce dal návrh

zasadnutia bol jednomyseľne

na poverenie

ktor)' bude oprávnen)'

poslanca

obecného

zvolávať a viesť zasadnutia

Šimko hlasovať.
schválený.

zastupiteľstva

Petra

obecného zastupiteľstva.

Za tento návrh hlasovali všetci poslanci.
ad9/Staro

ta obce Kráľovce

pán Radoslav

Šimko dal návrh na zriadenie

v zložení: Ing. Peter Jurko. Mgr. Vladimír

obecnej rady

Čltbaj. Ing. Mária Kecerová,

Ing. Mária Kecerová tento návrh odmietla v pro pech

Petra Demjančíka.

ktor}' následne

odmietol v prospech Mgr. Dany Zeleňákovej.
Starosta obce Kráľovce dal hlasovať o zložení obecnej rady a to v zložení:
Jurko. Mgr. Vladimír Čitbaj. Mgr. Dana Zeleňáková.
Takto navrhnutá
schválená všetkými

Ing, Peter
rada bola

poslancami.

ad l O/ Starosta obce Královce dal náv rh na zriadenie komisií. poslanci s návrhom starostu
ne úhlasili

a poslanec

Peter Demjančík

navrhol

zriadiť tieto komisie

s predsedami:

1.

Komisiu ochrany verejného záujmu - Ľudovít Cibuľa
2. Finančnú komisiu
- Mgr. Dana Zeleňáková
3, Komisiu verejného poriadku

- Ing, Peter Jurko

4. Komisia pre kultúru
5. Komisia pre šport

- Peter Demjančík
- Martin Olha

Tieto komisie s predsedami boli všetkými

poslancami jednomyseľne

schválené.

Členovia

komisií budú doplnení z radov poslancov a občanov po konzultácií
nimi, Zároveň budú
občania vyzv ani o prejavenie záujmu o prácu v jednotlivých komisiách,
ad 111 V súlade so zákonom ľ\'R SR č, 253/1994 Zb.z. o právnom postavení

a platových

pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov \ rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom . najneskôr 90 dní pred voľbami. bol schválen}' mesačný plat
starostu Rado lava Šimka. \'0 výške 1 632.- Eur.
ad 12/ Peter Dernjančík
obec Kráľovce

dal návrh na splnomocnenie

v procesnom

návrh bol jednomyseľne
splnomocnenie prijal.
ad 13/Starosta

postavení
všetkými

obce Kráľovce

v nedeľu v kultúrnom

dome,

pána Bc. Petra Komára. zastupovať

svedka poškodeného
poslancami

schválený

dal návrh. aby sa obecné
Poslanci s týmto návrhom

Obec Kráľovce.
a Bc. Peter

zastupiteľstvo
nesúhlasili

Uveden)'

Komár

toto

uskutočňovalo
a navrhli. aby sa

zastupiteľstva uskutočňovali na obecnom úrade v zasadačke a to z pravidla prvú stredu
v mesiaci. Plán zasadnutí
obecného zastupiteľstva
a zasadnutí obecnej rady bol
jednomyseľne schválen) všetkými po lancami, viď príloha č.I
3

ad 14/ 1\a návrh po lanca Petra Demjančíka

schválené

všetkými poslancami
a sociálneho rozvoja

bolo jednomyserne

zvoleným poslancom: Plán hospodárskeho
obce a jeho vyhodnotenia.
Organizačný
poriadok obce. Štatut obec. Štruktúra
predloženie

Kráľovce (funkcie a zodpovednosti).

Všeobecné

Odmeňovací

obecného zastupiterst\'a.

záväzné nariadenie.

Rokovací poriadok

poriadok - všetky dokumenty

v aktuálne platnom

znení. za účelom ich prípadnej aktualizácie.
CO resp.OVD. Zodpovedn)' obecn}' úrad.
ad 15/ Na návrh poslanca
schválené

predloženie

Kráľovce
štruktúre:

na dodávku

Petra Oemjančíka

zvolený'm

obce

Tieto dokumenty je možné predložiť aj na

bolo jednomyseľne

poslancom

všetky

tovarov a služieb a nájomných

aktuálne

všetkými
platné

poslancami

zmluvy

zmlúv v nesledujúcej

obce

tabuľkovej

Predmet zmluvy:
Zmluvne strany:
Zmluva uzatvorené dňa:
Platnosť zmluvy ( doba neurčitá. doba určitá do.i.)
Hodnota zmluvy:
Zodpovedne

kontrolór obce Královce

ad 16/ Na návrh poslanca Petra Demjančíka bolo jednomysefne
schválené predloženie
zvoleným poslancom zoznam aktálne
obdobie od 01.01.200-+ v nasledujúcej tabuľkovej štruktúre:
Číslo uznesenia:

všetkými poslancami
platných uznesení za

Znenie uznesenia:
Zodpovedn):
Termín podania:
Zodpovedn)

obecn} úrad

ad 17/ Na návrh poslanca Petra Dernjančíka bolo jednomyseľne
\'setk) mi poslancami
schválené predloženie
zvoleným poslancom zoznam realizovaných
prihlásených
a rozpracovaných
projektov. pre ktoré bola podaná
v nasledujúcej tabuľkovej štruktúre:
Názov projektu:
Prostriedky žiadané z fondu EL (názov fondu)
Dátum podania žiadosti:
Hodnota projektu:
Spoluúčasť obce:
Stav riešenia:
Zodpovedný

obecný úrad.

4

žiadost" o podporu

L

fondov

El:

ad 18/ Starosta obce Radoslav Šimko otvoril disku iu. do ktorej sa žiaden pritomní občan
neprihlásil. V' etky deti a občania túžobne očakávali Yfikuláša.
ad 19/ Starosta poďakoval
na kapustnicu a klobásu.

za účast" a ukončil ustano\"ujúce zasadanie

a pozval všetkých

Zapísala: Ing. Malta Šteťko\"á

Overovatelia

zápisnice:

Peter Demjančík '" .-.-+--~~
Ing.

, .

',.

Mana Kecerová

:

.

:.: :

l

~

Rado lav Šimko
staro ta obce

5

NÁVRH TERMíNOV:
Zasadnutia

OcZ:

r.2014:

30.12.2014 (sQ:eda) - 17,30 hod.
r. 2015: (spravidla

14.1.2015
4.2.2015
4.3.2015
1.4.2015
6.5.2015
3.6.2015
1.7.2015

-

prvá streda

V

17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.

August - bez zastupiteľstva

2.9.2015
7.10.2015
4.11.2015
2.12.2015

-

17,30
17,30
17,30
17,30

Zasadnutia

Rady:

hod.
hod.
hod.
hod.

r.2014:

22.12.2014 (pondelok) - 17.30 hod.
r.2015:

7.1.2015
28.1.2015
25.2.2015
25.3.2015
29.4.2015
27.5.2015
24.6.2015

-

17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.

Júl bez zasadnutia

26.8.2015
30.9.2015
28.10.2015
25.11.2015

Rady

- 17,30
17,30
- 17,30
- 17,30

hod.
hod.
hod.
hod.

mesiaci)

Uznesenia
z ustanovujúceho
dňa 07.12.2014
Uznesenie

Č.

Obecného

zastupitel'stva

v Král'ovciach,

o 15.00 hod. v sále kultúrneho

domu

konaného

v Kráľovciach

30/2014

Obecné zastupiteľstvo

v Král'ovciach

A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. vystúpenie
B. konštatuje,

novozvoleného

starostu.

že:

1. novozvolený

starosta

obce Radoslav

Šimko zložil zákonom

predpísaný

sľub

predpísaný

sľub

starostu obce.
2. zvolení

poslanci

obecného

zastupiteľstva

zložili zákonom

poslanca obecného zastupiteľstva:
p. Peter Demjančík
Mgr. Dana Zeleňáková
p. Martin Olha
Ing. Imrich Palščák
p. Ľudovít Cibul'a
Mgr. Vladimír Čitbaj
Mgr., Ing. Michal Kóvér
Ing. Mária Kecerová
Ing. Peter Jurko
v poradí podľa počtu získaných

hlasov.

Uznesenie Č. 31/2014
Obecné zastupitel'stvo

v Král'ovciach

schvaľuje
program rokovania OcZ v predloženom

znení s nasledujúcimi

bod: 8. Voľba návrhovej komisie, mandátovej

zmenami:

komisie.

bod: 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
bod:10. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov.
bod: 11. Schválenie

plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
dokumentov

a obecnej rady.

bod: 14. Predloženie

základných

bod: 16. Predloženie
bod: 17. Predloženie

zoznamu platných zmlúv Obecného úradu.
platných uznesení obecného zastupiteľstva.

bod: 18. Predloženie

zoznamu

realizovaných,

Uznesenia z ustanovujúceho

obce a orgánov obce.

prihlásených

a rozpracovaných

zasadnutia OcZ Krárovce zo dňa 07.12.2014
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projektov financovaných

z prostriedkov

EÚ.

bod: 19. Diskusia
bod: 20. Záver

Uznesenie

Č. 32/2014

Obecné zastupitel'stvo
poveruje
p. Petra

v Král'ovciach

Demjančíka,

zastupitel'stva

ktorý

v prípadoch

bude

neskorších

zvolávať

a viesť

zasadnutia

SNR č.369/1990

lb. o obecnom

proti: O

v znení

zdržal sa: O

Č. 33/2014

zastupitel'stvo

A. zriaďuje

zriadení

predpisov.

la: 9

Uznesenie

obecného

podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia

veta a ods. 6 tretia veta zákona

Obecné

zdržal sa: O

proti: O

za:9

v Král'ovciach

obecnú radu pri Ocl Kráľovce

B. volí za členov obecnej rady: Mgr. Vladimír

Čitbaj

Mgr. Dana Zeleňáková
Ing. Peter Jurko
proti: O

za: 9

Uznesenie

zdržal sa: O

Č. 34/2014

Obecné zastupitel'stvo

v Král'ovciach

A. zriaďuje
Komisiu ochrany verejného

záujmu

Finančnú komisiu
Komisiu verejného

poriadku

Komisiu pre kultúru
Komisiu pre šport

Uznesenia z ustanovujúceho

zasadnutia Ocč Krárovce zo dňa 07.12.2014
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B. volí
predsedu
predsedu
predsedu
predsedu
predsedu

Komisie ochrany verejného záujmu: p. Ľudovít Cibul'a
Finančnej komisie: Mgr. Dana Zeleňáková
Komisie verejného poriadku: Ing. Peter Jurko
Komisie pre kultúru: p. Peter Demjančík
Komisie pre šport: p. Martin Ol ha

C. ukladá
predsedom komisií predložiť na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
zoznam členov komisií na schválenie.
Termín:

Zodpovední: predsedovia komisií
proti: O

za: 9

do

22.12.2014
zdržal sa: O

Uznesenie Č. 35/2014
Obecné zastupitel'stvo v Kráľovciach
schval'uje
v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu obce Kráľovce Radoslava Šimka vo výške 1632.- €
za: 9
proti: O
zdržal sa:

Uznesenie Č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo v Král'ovciach
určuje
splnomocnenca Bc. Petra Komára, trvale bytom Kráľovce 133, zastupovať obec
Král'ovce v procesnom postavení svedka poškodeného obec Kráľovce, v trestnom
konaní - spisová značka: ČVS: ORP-526/0EK-KS-2012,
t.j. v trestnej veci
obvineného Radoslava Šimka, stíhaného pre zločin porušovania povinností pri
správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b)
Trestného zákona s poukázaním na § 138 písm. h) Trestného zákona.
za: 9
proti: O
zdržal sa: O

Uznesenia z ustanovujúceho

zasadnutia OcZ Kráľovce zo dňa 07.12.2014
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Uznesenie Č. 37/2014
Obecné zastupitel'stvo v Král'ovciach
A. schvaľuje
predložený

plán zasadnutí

neoddelitel'nú

obecného zastupitel'stva

prílohu zápisnice z ustanovujúceho

a obecných
zasadnutia

rád, ktorý bude tvoriť

zo dňa 7.12.2014 (Viď

príloha)

B. ukladá
Obecnému
internetovej

úradu zverejniť schválený

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

stránke obce a v informačnej

na

tabuli obce

Zodpovedný: obecný úrad

Termín: do 22.12.2014

C. ukladá
Obecnému

úradu ako zapisovatel'ku

zabezpečiť

pracovníčku

na všetky zasadnutia

OCÚ Kráľovce.

Zodpovedný: obecný úrad
Termín: stály - v súlade so schváleným
za:

obecného zastupitel'stva

9

plánom zasadnutí

obecného

zastupitel'stva

zdržal sa: O

proti: O

Uznesenie Č. 38/2014
Obecné zastupitef'stvo v Král'ovciach
A. ukladá
Obecnému

úradu

predložiť

zvoleným

a sociálneho

rozvoja obce a jeho vyhodnotenia,

Štatút obce, štruktúra obce Kráľovce
záväzné
nariadenia,
Rokovací
Odmeňovací

poriadok

-

všetky

poslancom

Plán

hospodárskeho

Organizačný

poriadok

obce,

(funkcie a zodpovednosti),
Všeobecné
poriadok
obecného
zastupiteľstva,

dokumenty

v aktuálne

platnom

znení

za

účelom ich prípadnej aktualizácie

Zodpovedný: obecný úrad

Termín: do 22.12.2014

B. odporúča
Obecnému
poslancom

úradu

za

účelom

tieto dokumenty

šetrenia

nie v papierovej

životného

prostredia

predložiť

forme, ale na CO- prípadne OVO

- nosiči.

Zodpovedný: obecný úrad

Termín: do 22.12.2014
protL O

za: 9
Uznesenia

z

ustanovujúceho

zdržal sa: O
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Uznesenie

Č.

39/2014

Obecné zastupiteľstvo

v Král'ovciach

ukladá

kontrolórovi obce predložiť poslancom zoznam všetkých aktuálne platných zmlúv
Obecného úradu na dodávku prác, tovarov a služieb a nájomných zmlúv
v nasledujúcej tabuľkovej štruktúre:
Predmet zmluvy:
Zmluvné strany:
Zmluva uzatvorená dňa:
Platnosť zmluvy (doba neurčitá; doba určitá do ....)
Hodnota zmluvy:
Zodpovedný:

kontrolór obce

za: 9

Uznesenie

Termín:

proti: O

do
22.12.2014
zdržal sa: O

Č. 40/2014

Obecné zastupitel'stvo

v Král'ovciach

ukladá

Obecnému úradu predložiť poslancom zoznam aktuálne platných uznesení za
obdobie od 1.1.2004 v nasledujúcej tabul'kovej štruktúre:
Č. uznesenia:
Znenie uznesenia:
Zodpovedný:
Termín plnenia:
Zodpovedný:

obecný úrad

Termín: do 28.01.2015

proti: O

za: 9

zdržal sa: O

Uznesenie Č. 41/2014
Obecné zastupite/'stvo

v Král'ovciach

ukladá

Obecnému úradu predložiť zvoleným poslancom zoznam zrealizovaných,
prihlásených a rozpracovaných projektov, pre ktoré bola podaná žiadosť o podporu z
fondov EÚ v nasledujúcej tabul'kovej štruktúre:
Názov projektu:
Prostriedky žiadané z fondu EÚ (názov fondu):
Uznesenia z ustanovujúceho
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Dátum podania žiadosti:
Hodnota projektu:
Spoluúčasť obce:
Stav riešenia:
Zodpovednľ.: obecný úrad
za: 9

Termín: do 28.01.2015

proti: O

Návrhová komisia:

Mgr. Vladimír Čitbaj
Ing. Peter Jurko

zdržal sa: O
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starosta obce:
Radoslav Šimko
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