Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Dolné Strháre,
konaného dňa 3. decembra 2018 o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti
obecného úradu
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce
Poslanci : Ján Bazovský ,Ing. Miroslav Hudec ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj
Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková

Neprítomní: Ing. Slávka Čerpáková - kontrolórka obce
Hostia: Danica Labátová , Anna Draková
Verejnosť: Ján Labát , Emília Pohanková , Janka Oravcová , Michal Pohanka ,
Zuzana Pohanková
PROGRAM:
1. Slávnostná časť
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Dolné Strháre
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva
v Dolných Strhároch
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
2. Pracovná časť
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona
o obecnom zriadení
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
6. Určenie platu starostu
7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
8. Rôzne
9. Záver
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Slávnostná časť
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného Zastupiteľstva otvorila a viedla Gabriela Hudecová , starostka obce.
Privítala všetkých prítomných poslancov , hostí a verejnosť . Ospravedlnila neúčasť
kontrolórky obce zo zdravotných dôvodov. Skonštatovala, že zasadnutie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané v súlade so zákonom o obecnom zriadení , a to pozvánkou
zverejnenou na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Uviedla , že ustanovujúce
zasadnutie je slávnostným aktom , ktorým sa kreujú nové orgány obce , ktoré vzišli
z komunálnych volieb , konaných 10.11.2018. Úlohou ustanovujúceho zasadnutie obecného
zastupiteľstva je najmä :
a/ vytvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu obce ,
b/ vytvoriť podmienky na zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,
c/ poveriť poslanca , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
d/ zriadiť komisie podľa potreby a určiť náplň ich práce a zvoliť ich predsedov a členov,
e/ určiť plat starostu
K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Starostka obce určila za zapisovateľku zápisnice :
Zapisovateľ:
Ing. Soňa Sláviková
K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala predsedníčka miestnej volebnej komisie obce Dolné Strháre p. Danicu
Labátovú , aby predniesla správu o výsledkoch komunálnych volieb , konaných dňa
10.11.2018 na funkciu starostu obce Dolné Strháre a na poslancov obecného zastupiteľstva
obce Dolné Strháre . / Správa volebnej komisie v prílohe/
Predsedníčka MVK odovzdala novozvolenému starostovi a poslancom osvedčenie o zvolení.
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Dolné Strháre
Opätovne zvolená starostka obce zložila sľub a potvrdila ho svojim podpisom.
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva
v Dolných Strhároch
Starostka obce Dolné Strháre vyzvala novozvolených poslancov k zloženiu sľubu. Sľub
poslanca prečítala a poslanci jednotlivo potvrdili sľub slovom – Sľubujem. A potvrdili ho aj
svojim podpisom.
K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Starostka obce predniesla príhovor.
p.Draková predniesla príhovor – ZPOZ Človek - človeku

Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
A.berie na vedomie
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1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Gabriela Hudecová
zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj,
Barbora Sitárová , Ing. Miroslav Šamaj
Hlasovanie:

za:
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/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Pracovná časť
K bodu 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Starostka obce konštatovala , že zvolením a zložením sľubu starostu a poslancov boli
právoplatne vytvorené nové orgány obce , a to starosta obce a obecné zastupiteľstvo .
Konštatovala , že zastupiteľstvo je uznášania schopné pri počte 5 prítomných poslancov.
Starostka navrhla ,aby sa po úvodných bodoch programu ďalšie rokovanie OZ riadilo
nasledovným programom.
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona
o obecnom zriadení
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
6. Určenie platu starostu
7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
8. Rôzne
9. Záver
Po schválení programu rokovania vyzvala starostka prítomných predložiť návrh na
zmeny alebo doplnenie programu. Neboli predložené žiadne návrhy na zmenu alebo
doplnenie programu rokovania.
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K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka určila za overovateľov zápisnice : Dušan Lukaj , Ing. Miroslav Hudec
Starostka predložila návrh členov návrhovej komisie: Ing. Miroslav Šamaj , Ján Bazovský

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
A.berie na vedomie
1. overovateľov zápisnice – Dušana Lukaja , Ing . Miroslava Hudeca
B. s ch v a ľ u j e
1. program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Miroslav Šamaj , Ján Bazovský
Hlasovanie:

za:

5

/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starostka obce poverila svojim zastupovaním v určenom rozsahu poslanca Dušana Lukaja
a oboznámila ho s obsahom poverenia , ktoré mu aj odovzdala a on svojim podpisom potvrdil
jeho prijatie.

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Dušan Lukaj
Hlasovanie:

za:

5

/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj , Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom
zriadení
Starostka navrhla , aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca , ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
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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. Poslanci navrhli poslanca Ing. Miroslava Šamaja.

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
poveruje
poslanca Ing. Miroslav Šamaja 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:

5

/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
.
K bodu 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo má zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v z. n. p.
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento
počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany
alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,
Poslanci navrhli :
Komisia na ochranu verejného záujmu : Ing. Miroslav Šamaj – predseda
Ján Bazovský , Barbora Sitárová – členovia
Komisia kultúry , vzdelávania , mládeže a športu : Barbora Sitárová – predseda
Členovia budú schvaľovaní na ďalšom zasadnutí.
Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku :
Dušan Lukaj – predseda
Ing. Miroslav Šamaj , Ján Bazovský, - členovia
Určenie náplne práce :
Komisia na ochranu verejného záujmu - v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.
Komisia kultúry , vzdelávania , mládeže a športu – aktívne sa podieľať na organizovaní
kultúrnych ,spoločenských a športových podujatiach v obci, spolupracovať pri koncepcii
rozvoja danej oblasti , vypracovávať návrhy a podnety pre OZ v oblasti pôsobenia komisie.
Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku – vypracovávať stanoviská
k návrhom v danej oblasti , predkladať podnety a návrhy na riešenie v prípadoch

5

prešetrovania priestupkov na úseku občianskeho spolunažívania a na úseku životného
prostredia.

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
A.zriaďuje
komisie, a to : Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia kultúry , vzdelávania , mládeže a športu
Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku
B.volí
a) predsedu komisie Komisia na ochranu verejného záujmu Ing. Miroslava Šamaja
b) členov komisie :
1. poslancov Ján Bazovský , Barbora Sitárová
c) predsedu komisie Komisia kultúry , vzdelávania , mládeže a športu Barboru Sitárovú
d) predsedu komisie Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Dušana Lukaja
e) členov komisie :
1. poslancov Ján Bazovský, Ing. Miroslav Šamaj

Hlasovanie:

za:
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/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj , Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Určenie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším OZ najneskôr 90 dní pred voľbami ,
ktorý OZ stanovilo na 100% úväzku. Dôvodová správa v prílohe .

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku 1,65 vo výške
1 575,00 eur s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
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Hlasovanie:

za:
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/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj , Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
Starostka predložila návrh zásad odmeňovania poslancov . Poslanci sa vyjadrili k spôsobe
odmeňovania poslancov a k výške odmeňovania . Navrhli odmenu : 10 eur- poslanci / za
účasť na zasadnutí / , 30 eur mesačne zástupca starostu.

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
S ch v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov obce Dolné Strháre
Hlasovanie:

za:

5

/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Rôzne
V bode rôzne vystúpili:
p. Draková- požiadala o informácie o možnosti odmeňovania za ZPOZ .
Starostka informovala prítomných o podujatí – Stretnutie s Mikulášom.

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch
B e r ie na v e d o m ie
Informácie predložené v bode rôzne
Hlasovanie:

za:
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/ Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský ,
Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj, Barbora Sitárová /

proti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 8. Záver
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia.
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným a ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva .
Zasadnutie bolo ukončené o 17,40 hod.

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková

Mgr. Gabriela Hudecová
starostka obce

Overovatelia: Ing. Miroslav Hudec
Dušan Lukaj

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