Zápisnica OZ č. 1/2018 zo dňa 03.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Veká Ves
konaného dňa 03. december 2018
Prítomní:
Jozef Líška, doterajší a zároveň novozvolený starosta obce
Doterajší poslanci:
prítomní: Ján Golčiter, Miroslav Hanes, Ján Segeč, Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál
Novozvolení poslanci:
prítomní: Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Mgr. Ján Purdek, Erik Straško
ospravedlnení: Michal Hakeľ
Ďalší prítomní: Ing. Jana Lőrinčíková, zamestnanec obce
Lenka Lőrinčíková, predsedkyňa miestnej volebnej komisie

K bod 1. Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľká Ves (ďalej len OZ) otvoril
Jozef Líška, doterajší a zároveň novozvolený starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých
poslancov – doterajších aj novozvolených. Súčasne privítal aj hosťa – predsedkyňu miestnej volebnej
komisie. Starosta skonštatoval, že ustanovujúcom zasadnutí OZ o 18-tejhodine sú prítomní všetci
doterajší poslanci a nadpolovičná väčšina novozvolených poslancov a preto je obecné zastupiteľstvo
uznášania schopné. Ďalej uviedol, že ustanovujúce obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zákonom
stanovenej lehote po vykonaní volieb do samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Starosta
navrhol aby sa zasadnutie riadilo nasledovným programom.
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Veľká Ves a odovzdanie osvedčení o
zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Vsi
6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období,
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie overovateľov zápisnice
9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa
§ 12ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
11. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
12. Zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov komisií
13. Určenie platu starostu obce
14. Rôzne
15. Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Starosta navrhol za zapisovateľku Ing. Janu Lőrinčíkovú pracovníčku obce.
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K bodu 3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Veľká Ves a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Starosta Jozef Líška – požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie Lenku Lőrinčíkovú, aby
predniesla Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Veľká Ves. Lenka Lőrinčíková
– predniesla Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Veľká Ves, ktorá tvorí prílohu
tejto zápisnice. Starosta poďakoval slečne Lenke Lőrinčíkovej za prednesenie Správy o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy v obci Veľká Ves.
Uznesenie č. 1/1 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Veľká Ves

K bodu 4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia
MVDr. Ľuboslav Paál ako služobne najstarší poslanec – požiadal Jozefa Líšku, novozvoleného
starostu obce o zloženie sľubu. Prečítal sľub starostu : „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone
svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Jozef Líška –
slovom „sľubujem“ zložil sľub starostu obce, čo potvrdil aj svojim podpisom na sľube starostu obce.
Lenka Lőrinčíková – predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení
starostovi obce Jozefovi Líškovi, ktorý bude ďalej viesť ustanovujúce obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 2 /1 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi

A) Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce Jozef Líška zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Vsi
Jozef Líška – informoval prítomných s ďalším bodom programu, ktorým je zloženie sľubu
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci skladajú sľub podľa § 26 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. Požiadal prítomných novozvolených poslancov, aby pri čítaní
sľubu vstali. Prečítal sľub poslancov: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Poslanci
obecného zastupiteľstva slovom „sľubujem“ zložili sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Požiadal
prítomných poslancov k podpísaniu sľubu a zároveň požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie
o odovzdanie osvedčení o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci postupne podpísali
sľub poslancov obce.
Uznesenie č. 3 /1 /2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
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A) Konštatuje, že
1. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
MVDr. Ľuboslav Paál, Michal Kulich, Mgr. Ján Purdek, Erik Straško

K bodu 6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
Starosta vyzdvihol prácu OZ v minulom volebnom období a poďakoval všetkým doterajším
poslancom OZ za dobrú spoluprácu a pričinenie sa o rozvoj obce. Novozvoleným poslancom OZ
poprial veľ energie a síl do práce v novom volebnom období a zaželal všetkým spolu veľa úspechov
pri budovaní rozvoja obce. Príhovor starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 4/1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi

A) Berie na vedomie
1. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Jozefa Líšku

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. Program
ustanovujúceho zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
Uznesenie č. 5 / 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Mgr. Ján Purdek, Erik Straško)
0
0

K bodu 8. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta Jozef Líška určil za overovateľov zápisnice pána Mgr. Jána Purdeka a pána Erika Straška
Uznesenie č. 6 / 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice Mgr. Jána Purdeka a Erika Straška
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Mgr. Ján Purdek, Erik Straško)
0
0

K bodu 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta poveril svojím zastupovaním poslanca MVDr. Ľuboslava Paála v súlade s ods. 1 a 3 § 13b
zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 7 / 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
1. Poverenie poslanca MVDr. Ľuboslava Paála zastupovaní starostu

K bodu 10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v
prípadoch podľa § 12ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Starosta v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obecné zastupiteľstvo
poverí poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva v konkrétnych prípadoch v zmysle zákona:
 § 12 ods. 2 – ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za tri
mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
 § 12ods. 3 – ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, zasadnutie
sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb a vedie ho poslane poverený obecným
zastupiteľstvom,
 § 1 ods. 6 – ak starosta stratí právo viesť obecné zastupiteľstvo, vedie ho poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom.
Uvedené úlohy vykonáva za predpokladu, že nie je starostom obce poverený zástupca starostu,
resp. zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne tieto úlohy plniť.
Uznesenie č. 8 / 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Poveruje
1. Poslanca

Michala Kulicha 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

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu 11. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
K bodu 12. Zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov komisií
V zmysle § 15 ods. 1 zákona o obecnom zriadení OZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Starosta navrhol zriadiť povinnú komisiu. Komisiu
na ochranu verejného záujmu a na riešenie sťažností.
Uznesenie č. 9 / 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Zriaďuje

1. Komisiu vereného záujmu a riešenia sťažností
B) Volí
1. Predsedu komisie: Michal Kulich,
2. Členov komisie: Erik Straško, Mgr. Ján Purdek
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Mgr. Ján Purdek, Erik Straško)
0
0

K bodu 13. Určenie platu starostu obce
Návrh predložila Ing. Jana Lőrinčíková pracovníčka obce.
S účinnosťou od 01.12.2018 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa nej patrí starostovi
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa § 4 ods. 1 t. 1.65. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bola
stanovená priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 na sumu
954,00 EUR. MVDr. Ľuboslav Paál navrhol zvýšenie platu starostovi o 20%.
Uznesenie č. 10 / 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
A) Určuje
1. Plat starostu obce Veľká Ves, Jozefovi Líškovi
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami a to:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku 1,65 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
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2. v súlade §4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvyšuje plat starostu Obce Veľká Ves o 20%, mesačne s účinnosťou od dňa zloženia
sľubu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4, (Michal Kulich, MVDr. Ľuboslav Paál, Mgr. Ján Purdek, Erik Straško)
0
0

K bodu 14. Rôzne
Starosta informoval novozvolených poslancov v ktorých združeniach je obec členom. Poslanec Erik
Straško sa informoval či má obec Občianske združenie. Starosta informoval, že obec má zriadené
Veľkoveské združenie.

K bodu 15. Záver
Starosta sa poďakoval poslancom za účasť a ešte raz sa poďakoval predchádzajúcim poslancom za
spoluprácu. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:11 hod.

Zapísala: Ing. Jana Lőrinčíková, v.r.
Jozef Líška, v.r.
starosta obce
Overovatelia:

Mgr. Ján Purdek, v.r.

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

Erik Straško , v.r. ..................................
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