OBEC NOVÁ SEDLICA
Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva obce Nová Sedlica
konaného dňa 10. decembra 2014
Prítomní poslanci: Michal Batromij, Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák
Miroslav Fedoráš
Ďalší prítomní:
Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka Ocú
Verona Batromijová – predsedníčka miestnej volebnej komisie

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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 zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11. Určenie zástupcu starostu
12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, prípadne schválenie zásad
odmeňovania poslancov
13. Odmeňovanie zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a zriadených komisií
14. Návrh uznesení
15. Záver

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce pán Vasiľ
Dinič. V úvode privítal poslancov OZ, ekonómku OcÚ a predsedníčku miestnej volebnej
komisie pani Veronu Batromijovú.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov pána Pavla Šebáka a pána Michala
Batromija a za zapisovateľku určil pani Janu Šebákovú.
K bodu č. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie.
Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Veronu Batromijovú
o podanie správy o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Po podaní správy
predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 4 Zloženie sľubu opätovne zvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Po prečítaní sľubu opätovne zvolený starosta Vasiľ Dinič sľub potvrdil podpisom pod text
sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce prečítal sľub poslanca OZ. Poslanci OZ sľub zložili svojim podpisom pod
text vedený na osobitnom liste, ktorý 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“. Text sľubu je súčasťou tejto zápisnice. Po zložení sľubu
starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa a ujal sa
K bodu č. 6 Vystúpenie novozvoleného starostu.
Po vykonaní sľubu poslancov OZ opätovne zvolený starosta obce predniesol stručný
príhovor. Poďakoval poslancom OZ za dobrú spoluprácu v predchádzajúcom volebnom
obdobím, keďže za poslancov obecného zastupiteľstva boli opätovne zvolení /nenastala
žiadna zmena/.
K bodu č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Obecné
zastupiteľstvo program rokovania jednohlasne schválilo bez akýchkoľvek zmien a návrhov.

Hlasovanie: za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, Pavol Šebák,
Miroslav Fedoráš, Michal Batromij/

proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 8 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje
rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať poverenou osobou, ak starosta si neplní funkciu v
zmysle § 12 cit. zákona ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia
veta. Na riešenie takejto situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bol
pán Vladimír Kostovaľ. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo poverenie poslanca,
ktorý bude oprávnený zvolať OZ.
Hlasovanie: za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, Pavol Šebák,
Miroslav Fedoráš, Michal Batromij/

proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 9 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Poslanci OZ skonštatovali, že nie je potrebné zriadiť obecnú radu.
K bodu č. 10 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo v Novej Sedlici zriadilo komisiu pre ochranu záujmu pri výkone
funkcie starostu obce. Zároveň určilo náplň práce tejto komisie, ktorá plynie z ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Hlasovanie: za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, Pavol Šebák,
Miroslav Fedoráš, Michal Batromij/

proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 11 Určenie zástupcu starostu
Starosta obce v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poveril funkciou zástupcu starostu poslanca Michala Zimovčáka.
Obecné zastupiteľstvo v Novej Sedlici toto poverenie vzalo na vedomie.

K bodu č. 12 Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, prípadne
schválenie zásad odmeňovania poslancov
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov
určiť plat novozvolenému starostovi obce. Poslanci mali k dispozícii platnú právnu úpravu,
ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a
primátorov. V súlade s § 4 ods. 1 citovaného zákona určili plat vo výške 1,49 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok a v zmysle § 4 ods. 2 zvýšenie platu o 8,7 % . Obecné
zastupiteľstvo v Novej Sedlici určilo mesačný plat starostu vo výške 1335 €.
Hlasovanie: za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, Pavol Šebák,
Miroslav Fedoráš, Michal Batromij/

proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 13 Odmeňovanie zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a
zriadených komisií
Obecné zastupiteľstvo v Novej Sedlici schválilo výšku odmeny poslancom OZ ročne vo
výške 150 EUR, za každé mimoriadne zasadanie 10 €, výška odmeny zástupcu starostu sa
stanovila na 120 € štvrťročne.
Hlasovanie: za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, Pavol Šebák,
Miroslav Fedoráš, Michal Batromij/

proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu č. 14 Návrh uznesení
Po prečítaní návrhu uznesení zapisovateľkou, starosta pristúpil k ich schváleniu. Obecné
zastupiteľstvo v Novej Sedlici schválilo uznesenia č. 1 až č. 8 z ustanovujúceho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici.
Hlasovanie: za:

5

/Vladimír Kostovaľ, Michal Zimovčák, Pavol Šebák,
Miroslav Fedoráš, Michal Batromij/

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

K bodu č. 15 Záver
Po schválení návrhu uznesení starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice: Pavol Šebák
Michal Batromij
Zapísala: Jana Šebáková

V Novej Sedlici, dňa 10.12.2014

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

