Zápisnica č. II-1/2018 Obecného zastupiteľstva obce Dolné Plachtince.

Zápisnica č. II-1/2018
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6.12.2018
o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Hymna - zahájenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie.
11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií.
12. Poverenie poslanca do funkcie zástupcu starostu, poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
13. Prerokovania a schválenie návrhu plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na
rok 2019.
14. Diskusia.
15. Záver
K bodu 1)

O 18. hod. odznela štátna hymna Slovenskej republiky. Po jej odznení doterajší
starosta obce Bc. Cyril Bartók privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Hneď na úvod oboznámil so skutočnosťou, že toto zasadnutie sa
skladá z dvoch celkov, kde až do zloženia sľubu novozvoleného starostu rokuje
doterajšie zastupiteľstvo a zasadnutie vedie doterajší starosta. Od momentu
sľubu novozvoleného starostu, tento preberá vedenie ustanovujúceho zasadnutia.
Oboznámil ďalej prítomných s obsahom programu zasadnutia.

K bodu 2)

Starosta určil zapisovateľa zápisnice, p. Michala Mikuša.
Overovatelia zápisnice: Milan Očko, Danica Sölská, HKO.

K bodu 3)

Po vyzvaní starostom predniesla PaedDr. Soňa Kuviková, predsedníčka
miestnej volebnej komisie, výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa konali 10.11.2018, na základe zápisnice T/11 miestnej volebnej komisie
v Dolných Plachtinciach o výsledku volieb. Prednesený dokument tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice.
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K bodu 4)

Doterajší starosta Bc. Cyril Bartók odovzdal insígnie do rúk zástupcu starostu p.
Milana Očka. Ako novozvolený starosta, zložil Bc. Cyril Bartók slávnostne sľub
starostu slovami: „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.“ Sľub potvrdil svojim podpisom.
Novozvolený starosta, Bc. Cyril Bartók, prevzal z rúk doterajšieho zástupcu
starostu p. Milana Očka insígnie.

K bodu 5)

Starosta vyzval novozvolených poslancov k zloženiu sľubu.
Sľub poslanca bol slávnostne prečítaný p. Milanom Očkom a znie:
„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.“
Novozvolení poslanci každý zvlášť slávnostne potvrdili sľub svojim vyjadrením
„Sľubujem“. Sľub potvrdili svojim podpisom.
Týmto slávnostným aktom zložili sľub novozvolení poslanci:
Milan Očko,
Ing. Bc. Ján Varga,
Jozef Toldy,
Miroslava Székelyová,
Ing. Filip Krnáč,
Ing. Marek Lupták,
MUDr. Petra Kozárová.
Starostovi a každému poslancovi/poslankyni odovzdala predsedkyňa miestnej
volebnej komisie osvedčenie o zvolení za starostu/poslanca po zložení sľubu.

Starosta osobne všetkým novozvoleným poslancom poblahoželal k zvoleniu
a poprial im okrem iného veľa tvorivej sily a pochopenia v rodinách pri
vykonávaní tejto funkcie.
Skonštatoval, že toto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné,
nakoľko sú prítomní všetci poslanci.
K bodu 6)
Novozvolený starosta (ďalej len starosta) v krátkom príhovore poďakoval
občanom za zvolenie, doterajším poslancom OZ za dobrú spoluprácu a vyjadril
presvedčenie, že aj spolupráca s novozvoleným obecným zastupiteľstvom bude
plodná a bezproblémová. Uviedol, že pri výkone svojej funkcie sa bude pridŕžať
svojich predvolebných predsavzatí a programu, uvedenom na predvolebnom
stretnutí s občanmi.
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K bodu 7)
Novozvolení poslanci OZ schválili program ustanovujúceho zasadnutia
hlasovaním:
Milan Očko
Ing. Bc. Ján Varga
Jozef Toldy
Miroslava Székelyová
Ing. Filip Krnáč
Ing. Marek Lupták
MUDr. Petra Kozárová
SPOLU

K bodu 8)

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

0

0

0

Návrhová komisia: Jozef Toldy, Ing. Marek Lupták, MUDr. Petra Kozárová
Overovatelia zápisnice: Milan Očko, Danica Sölská, HKO.
Milan Očko
Ing. Bc. Ján Varga
Jozef Toldy
Miroslava Székelyová
Ing. Filip Krnáč
Ing. Marek Lupták
MUDr. Petra Kozárová
SPOLU

K bodu 9)

PRE
X
X
X
X
X
X
X
7

PRE
X
X
X
X
X
X
X
7

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

0

0

0

Starosta predniesol návrh zriadenia komisií, zloženie členov a predsedov:
1. Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
predseda komisie:
Ing. Bc. Ján Varga
členovia komisie :
Jozef Toldy
Ing. Filip Krnáč
2. Komisia sociálna, starostlivosti o rodinu a dieťa, školstva, kultúry a športu
predseda komisie:
Ing. Marek Lupták
členovia komisie :
MUDr. Petra Kozárová
Miroslava Székelyová

3. Komisia pre ochranu verejného záujmu, financovanie a regionálny rozvoj
predseda komisie:
Milan Očko
členovia komisie :
Jozef Toldy
Ing. Marek Lupták
Hlasovanie
Milan Očko
Ing. Bc. Ján Varga
Jozef Toldy
Miroslava Székelyová
Ing. Filip Krnáč
Ing. Marek Lupták
MUDr. Petra Kozárová
SPOLU

PRE
X
X
X
X
X
X
X
7

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

0

0

0
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K bodu 10) Starosta požiadal p. Martu Kozákovú – mzdovú referentku, aby predniesla
návrh na určenie platu starostu.
P. Marta Kozáková predniesla návrh.
Pán Jozef Toldy navrhol zvýšenie o 15%, pán Ing. Marek Lupták sa stotožnil
s jeho návrhom. Pán Ing. Bc. Ján Varga navrhol 10%.
Hlasovanie za zvýšenie platu starostu o 15%
Milan Očko
Ing. Bc. Ján Varga
Jozef Toldy
Miroslava Székelyová
Ing. Filip Krnáč
Ing. Marek Lupták
MUDr. Petra Kozárová
SPOLU

PRE
X

PROTI

ZDRŽAL/A SA

NEPRÍTOMNÝ/Á

0

0

X
X
X
X
X
X
2

5

Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostu obce 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 zvýšenie platu o 15%,
s účinnosťou od začiatku funkčného obdobia starostu.
Rozsah úväzku 1.0, bol určený obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní
pred voľbami uznesením 9/2018 zo dňa 8.8.2018.
K bodu 11) Starosta predložil poslancom OZ návrh zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva a členov komisií, ktoré upravujú výšku odmien poslancov
obecného zastupiteľstva a odmien členov komisií nasledovne
20,- € mesačne bez ohľadu na počet zasadnutí OZ,
20,- € za každú účasť na zasadnutí komisie.
Zástupca starostu – 100,- € mesačne.
Pán Ing. Bc. Ján Varga uviedol, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny.
Pán starosta navrhol zvýšiť odmeny na 25€.
Hlasovanie za prijatie zásad nasledovne:
25,- € mesačne bez ohľadu na počet zasadnutí OZ,
25,- € za každú účasť na zasadnutí komisie.
Zástupca starostu – 100,- € mesačne.
Milan Očko
Ing. Bc. Ján Varga
Jozef Toldy
Miroslava Székelyová
Ing. Filip Krnáč
Ing. Marek Lupták
MUDr. Petra Kozárová
SPOLU
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X
X
X
X
X
X
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ZDRŽAL/A SA
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0
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K bodu 12) V zmysle § 13b, ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, starosta poveril zastupovaním starostu na celé funkčné
obdobie v plnom rozsahu s výnimkou pracovno-právnych vzťahov, poslanca
obecného zastupiteľstva, pána Milana Očka. Poverenie v plnom rozsahu zahŕňa aj
vykonávanie civilných občianskych obradov a zvolávanie a vedenie zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
K bodu 13) P. Starosta predniesol návrh plánu zasadnutí.
Každý druhý utorok v mesiaci, podľa potreby, minimálne však raz za 3 mesiace, mimo
mesiacov júl august.
Schválenie plánu zasadnutí na rok 2019 prekladáme na nasledujúce zasadnutie, s tým že
poslanci prídu s návrhmi zo svojej strany.
K bodu 14)

Diskusia:

Pán Ing. Bc. Ján Varga navrhol nasledujúce zasadnutie na štvrtok 13.12.2019,
ostatní poslanci súhlasili.
K bodu 15)

Overovatelia:

Starosta poďakoval prítomným za účasť a oficiálne ukončil zasadnutie.
Vyhotovil: Michal Mikuš
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