
Uznesenie č. 1/2018 
 

zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Granč–Petrovciach, 
konaného dňa 23.11.2018 o 18.00 hod, v zasadacej miestnosti OcÚ v Granč–Petrovciach 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Granč – Petrovciach: 
 

A/ Berie na vedomie 
 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Granč–Petrovce, prednesené 
predsedom miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Granč – 
Petrovce zo dňa 10.11.2018, p. Máriom Šúlekom.   

2. Slávnostný príhovor novozvoleného starostu obce Mgr. Petra Pitoňáka. 
3. Informáciu prednesenú starostom obce o poverení poslankyne OZ Ing. Dariny 

Kaľavskej na zastupovanie starostu obce, v prípade keď nebude môcť svoju funkciu 
riadne zastávať. 

4. Informáciu mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov a 
nezlučiteľnosti funkcií. 

5. Ospravedlnenie sa novozvoleného poslanca OZ, Ing. Mareka Zavatčana z neúčasti na 
dnešnom zasadnutí z pracovných dôvodov a informácie, že sľub zloží na budúcom 
zasadnutí OZ.  

 

B/ Schvaľuje 
 

1. Program ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Granč–Petrovciach. 
2. Za overovateľov zápisnice : Ing. Darinu Kaľavskú a p. Milana Ivančáka 
3. Mandátovej komisiu v zložení: predseda - Ing. Darinu Kaľavská 

                                                               člen -  p. Ladislav Štofila 
                                                               člen-   Ing. Ľubomír Bašta 

 
C/ Konštatuje, že 
 

1. Novozvolený starosta obce Granč – Petrovce Mgr. Peter Pitoňák zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. 

2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva: 
Kaľavská Darina, Ing. 
Ivančák Milan 
Štofila Ladislav 
Bašta Ľubomír, Ing. 
Rokyta Stanislav 
Mačák Slavomír 
 
 
 
 



 

D/ Poveruje 
 

1. Poslanca OZ p. Milana Ivančáka, zvolávať zvolávaním a vedením 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  

 

E/ Ruší 
 

1. Všetky doterajšie komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve v doterajšom 
volebnom období 2014- 2018.   

 
E/ Zriaďuje 
 
1. Komisiu pre školstvo a kultúru. 
2. Športovú komisiu. 
3. Komisiu verejného poriadku 
4. Komisiu výstavby a cestovného ruchu 
5. Komisiu životného prostredia a územného plánovania 
6. Sociálnu komisiu  
7. Komisiu pre veci vo verejnom záujme 
 

F/ Volí 
 

1. Za predsedu Komisie pre školstvo a kultúru - Ing. Darinu Kaľavskú 
2. Za predsedu Športovej  komisie- p. Ladislava Štofilu 
3. Za predsedu Komisie verejného poriadku – Ing. Mareka Zavatčana  
4. Za predsedu Komisie výstavby a cestovného ruchu – p. Milana Ivančáka  
5. Za predsedu Komisie životného prostredia  a územného plánovania - p. Slavomíra 

Mačáka 
6. Za predsedu Sociálnej komisiu – Ing. Ľubomíra Baštu 
7. Za predsedu Komisie pre veci vo verejnom záujme - p. Stanislava Rokytu a za jej 

členov p. Milana Ivančáka a p. Slavomíra Mačáka. 
 

G/ Určuje 
 

1. Plat starostu podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu 
obyvateľov. 

2. Odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva: 
 za každé zasadnutie OZ 10,00 Eur 
 za každé zasadnutie komisie 0,00 Eur 

 

 



H/ Ukladá 
 

1. Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy 
na členov komisií obecného zastupiteľstva. 

 
 

 
V Granč–Petrovciach dňa 23.11.2018 
 
 
 
Zapísala: Jana Morongová                                                     ....................................................... 

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 

Milan Ivančák                                                                        ..................................................... 

 

Ing. Darina Kaľavská                                                             ...................................................... 

 

 

 

 

 

        ....................................................... 

         Mgr. Peter Pitoňák 
              starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


