ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 03.12.2018 v zasadacej miestnosti OcÚ Veľké Ozorovce
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1.

Otvorenie zasadnutia

Rokovanie ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce
Alena Kováčová. Po úvodnej hymne SR privítala všetkých prítomných, ktorí prijali pozvanie na
slávnostné ustanovujúce zasadnutie. Ospravedlnený p. JUDr. Martin Galgoczy. Úvodom
skonštatovala, že nakoľko sa jedná o ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, určuje za
zapisovateľku p. Ivetu Giertlovú, pracovníčku OcÚ, na celé funkčné obdobie 2018 - 2022.
Taktiež starostka obce upovedomila prítomných, že z ustanovujúceho zasadnutia OZ sa robí
zvukový záznam.
a./
Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia
o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Predseda miestnej volebnej komisie p. Jozefína Poľaková, oboznámila prítomných
o výsledkoch a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
b./

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Novozvolená starostka obce Alena Kováčová zložila predpísaný sľub, ktorý potvrdila
svojim podpisom a prevzala osvedčenie o zvolení od predsedu miestnej volebnej komisie .
c./
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,
Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva jednotlivo prečítali text predpísaného sľubu
pre poslancov, potvrdili sľub svojím podpisom a prevzali si osvedčenie od predsedu miestnej volebnej
komisie. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené obecné zastupiteľstvo a starostka obce ujali
svojich kompetencií.
d)
Vystúpenie starostu obce

Novozvolená starostka obce predniesla príhovor.
Schválenie navrhovaného programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Po ukončení slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
novozvolená starostka obce otvorila pracovnú časť zasadnutia OZ, kde konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké
Ozorovce.
2.

Starostka obce predniesla návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Poslanci súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach:
2. Schválenie navrhovaného programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
a) Voľba návrhovej komisie
b) Voľba mandátovej komisie,
c) Určenie overovateľov zápisnice
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 – 2022
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostky obce na funkčné obdobie
2018 – 2022
5. Určenie platu starostu obce
6. Rôzne/diskusia/
7. Záver
a./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Jána Kováča a za
členov návrhovej komisie: posl. Miloša Vargu a posl. Annu Bartošovú,
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b./ Starostka obce navrhla za predsedu mandátovej komisie posl. JUDr. Ján Kováč a za
členov návrhovej komisie: posl. Blaženu Hlebaškovú a posl. Evu Kozákovú,
c./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Blaženu Hlebaškovú, posl. Annu
Bartošovú,
O návrhu programu zasadnutia, návrhu návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie číslo 2 z 03/12 - 2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania: /Anna Bartošová, Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Miloš
Varga/
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1
/JUDr. Martin Galgoczy/

Nehlasovali: 0

3.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 – 2022.
P. starostka – predložila návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Evu Kozákovú,
ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

O návrhu dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 3 z 03/12 -2018– príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, zastupovaním starostky obce na funkčné
obdobie 2018 – 2022.
P. starostka – ako starosta obce, v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, má právo do 60 dní poveriť poslanca obecného zastupiteľstva
zastupovaním starostky obce, vo volebnom období 2018 -2022. Vzhľadom k tomu, že využíva svojho
práva poveriť zástupcu starostky z radov poslancov obecného zastupiteľstva, informovala, že poveruje
p. poslanca JUDr. Jána Kováča zastupovaním starostky na funkčné obdobie 2018-2022 a odovzdala p.
JUDr. Jánovi Kováčovi „Poverenie zastupovaním starostky obce“.

4.

O informácii starostky obce o poverení poslanca OZ zastupovaním starostky obce dala
starostka obce hlasovať.

Uznesenie číslo 4 z 03/12-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1

Nehlasovali: 0

Určenie platu starostu obce
Pani starostka - na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods.1 a § 4 ods. 1 zákona č.253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, mesačný plat starostky obce Veľké Ozorovce Aleny Kováčovej, ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,83 počtu obyvateľov obce,
s možnosťou zvýšenia podľa § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z .z. o právnom postavení a platových

5.
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pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov až o 60 % s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu, otvorila diskusiu k tomuto bodu.
P. posl. Hlebašková – navrhla zvýšenie mesačného platu o 30%,
P. posl. Kozáková – navrhla takisto zvýšenie mesačného platu o 30%,
P. posl. Bartošová – nakoľko vie v akom stave obec prevzala v roku 2001 a v akom stave je v terajšej
dobe, navrhuje zvýšenie mesačného platu o 40%,
P. posl. Varga - navrhla zvýšenie mesačného platu o 40%,
P. posl. Kováč – navrhuje zvýšenie mesačného platu o 30%,
P. starostka dala hlasovať o navýšenie mesačného platu o 30% .
O určení platu a zvýšení mesačného platu o 30 % dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo č. 5 z 03/12-2018 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/ Výsledky
hlasovania:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Neprítomný: 1
Nehlasovali: 0
Za: /Blažena Hlebašková, Eva Kozáková, JUDr. Ján Kováč, Miloš Varga /
Zdržala sa: /Anna Bartošová/
Neprítomný: /Galgoczy/.
6.

Rôzne /diskusia/

P. starostka – oznámila prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, že 1. zasadnutie OZ sa
bude konať 19.12.2018, pozvánka im bude zaslaná, materiál im bol odovzdaný na zasadnutí OZ /a to:
Návrh rozpočtu príjem a vydaj na roky 2019-2022, Návrh Dodatku č. 7, Návrh plánu Hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2019, návrh na zaradenie poslancov do komisií, ako aj z radov občanov/.
Zároveň je potrebné schváliť nové Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v obci Veľké Ozorovce, pre potreby vypracovania nových im predložila aj doposiaľ
schválené zásady, ako aj návrh nových zásad s tým, aby predložili svoje návrhy do konania
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň predniesla návrh na zriadenie pracovných
obvodov pre poslancov.
Požiadala poslancov, aby na najbližšom zasadnutí OZ predložili svoje návrhy a tak isto na
zloženie komisií Stavebnej, Kultúrno–športovej, Verejného poriadku a Životného prostredia, komisie
na ochranu verejného záujmu (s možnosťou doplnenia aj úloh komisie pre prešetrovanie sťažností).
Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré ukončila o 16:41 hod.
7.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:
Iveta Giertlová

.............................................
podpis

Overovatelia zápisnice :
1/ posl. Blažena Hlebašková

................................................
podpis

2/ posl. Anna Bartošová

.................................................
podpis

AlenaKováčová
starostka obce
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