Zápisnica z ustanovujucého zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 27.11.2018 o 18.00 hod v zasadačke obecného úradu
v Zemplínskom Jastrabí
____________________________________________________________________

Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce
Poslanci OZ: Zdenek Černej, Monika Šimonová, Jaroslav Varga,
Novozvolení poslanci: Eva Magnesová, Juraj Juhás, Ing. Peter Salaga , Ing Adriána
Maďarová, Ing. Milan Kučma, Dušan Béreš
Pozvaní hostia:
Ivana Benediková – predseda miestnej volebnej komisie
Kontrolórka obce:
Monika Kohútová
Zamestnanci obce: Ing. Blažena Hajčáková
Ďalší prítomní:
Verejnosť:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Voľba zástupcu starostu obce a poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený viesť
zasadnutia OZ
9. Zriadenie obecných komisií
10. Určenie platu starostu
11. Diskusia
12. Záver

K bodu1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Ing. Peter Salaga., ktorý
privítal všetkých prítomných. Na úvod zaznela hymna SR.
K bodu 2:
Za zapisovateľa bola určená p. Monika Šimonová . Za overovateľov zápisnice boli určení p.
Juraj Juhás a Ing. Adriána Maďarová.

Uznesenie č. 1/2018
OZ určuje za zapisovateľa zápisnice p. Moniku Šimovú. a za overovateľov zápisnice p.
Juraja Juhása a Ing. Adriánu Maďarovú.

Hlasovanie za
proti
zdržal sa

Jednohlasne

K bodu 3:
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ivana Benediková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v Zemplínskom Jastrabí. Vo svojej správe
uviedla:
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Eva Magnesová

počtom hlasov 195

Monika Šimonová

počtom hlasov 194

Dušan Béreš

počtom hlasov 172

Juraj Juhás

počtom hlasov 164

Ing. Peter Salaga

počtom hlasov 156

Ing. Adriána Maďarová

počtom hlasov 135

Ing. Milan Kučma

počtom hlasov 113

Náhradníkmi za poslancov sú v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Jaroslav Varga

počtom hlasov 111

Andrej Lobo

počtom hlasov 109

Stanislav Michalko

počtom hlasov 109

Jana Michalková

počtom hlasov 84

Ing. Daniel Lendel

počtom hlasov 83

Milan Brečko

počtom hlasov 70

Dominika Olejníková počtom hlasov

67

Vasiľ Kseňak

počtom hlasov 59

Ing. Iveta Olejníková

počtom hlasov 58

Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov na funkciu starostu obce:

Ing. Marek Karhut - 96 hlasov
Ing. Daniel Lendel - 32 hlasov
Miroslav Maďar

- 212 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Miroslav Maďar počtom hlasov 212

K bodu 4:
Starosta svojim sľubujem a podpisom pod text sľubu zložil zákonom predpísaný sľub
starostu. Zástupca starostu obce mu odovzdal insignie. Predsedníčka MVK mu odovzdala
osvedčenie o zvolení za starostu obce.

K bodu 5:
Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdili to svojim
podpisom. Zároveň predsedníčka miestnej volebnej komisie im odovzdal osvedčenia o zvolení

za poslancov obecného zastupiteľstva

K bodu 6:
Starosta obce prečítal príhovor k poslancom a ostatným prítomným. Po úvodnej slávnostnej časti
rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva začala pracovná časť .

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí.
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,
B) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Miroslav Maďar zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Dušan Béreš, Juraj Juhás, Ing. Milan Kučma, Ing.
Adriána Maďarová, Eva Magnesová, Ing. Peter Salaga, Monika Šimonová zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 7:

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne
schválený. Neboli podané žiadne návrhy na doplnenie programu.

Uznesenie č. 3/2018
OZ schválilo návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie za
proti
zdržal sa

jednohlasne

Schválený program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Voľba zástupcu starostu obce a poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený viesť
zasadnutia OZ
9. Zriadenie obecných komisií
10. Určenie platu starostu
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 8:
Starosta obce Miroslav Maďar určil za svojho zástupcu Ing. Petra Salagu. Následne poslanci
poverili poslankyňu Evu Magnesovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určeného zástupcu starostu obce a to Ing. Petra
Salagu.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí P o v e r u j e poslankyňu Evu Magnesovú
zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.
3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

K bodu 9:
Starosta obce Miroslav Maďar informoval poslancov, že v súlade s Ústavným zákonom
č.357/2004 Z.z . o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné
zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po
jednom zástupcovi každá politická strana , alebo hnutie zastúpené v OZ. Ďalej starosta obce
navrhol, aby bola zriadená komisia verejného poriadku a komisia pre kultúru a šport.

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí:
z r i a ď u j e komisie, a to:
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
2. Komisia verejného poriadku
3. Komisia pre kultúru a šport
1.

volí
1. predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov p. Moniku Šimonovú
2 členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov p. Juraj Juhás, Ing. Adriána Maďarová
3. predsedu komisie verejného poriadku:

Ing. Milan Kučma

4. členov komisie verejného poriadku: p. Eva Magnesová, Ing. Peter Salaga
1. predsedu komisie pre kultúru a šport : Dušan Béreš
2 členov komisie pre kultúru a šport: Monika Šimonová, Ing. Adriána Maďarová,
Ivana Benediková - za občanov.

Hlasovanie za
proti
zdržal sa

jednohlasne

K bodu 10:
V zmysle zákona NR SR č.253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov do úlohy obecného zastupiteľstva patrí na
jeho prvom zasadnutí určiť plat starostu obce. V tejto súvislosti poslanci navrhli určiť plat starostu
obce vo výške základného mesačného platu + 50%.odmeny.

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí 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 mesačný plat starostu obce Miroslava Maďara vo výške
základného platu + 50%..

K bodu 11:
V tomto bode starosta obce informoval o ďalších pripravovaných aktivitách a projektoch
na ďalšie volebné obdobie. Poslankyňa p. Monika Šimonová informovala prítomných,
že sa vzdáva svoje poslaneckej odmeny na celé funkčné obdobie.

K bodu 12:
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Zemplínskom Jastrabí 27.11.2018

Zapisovateľ:

Monika Šimonová

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

Overovatelia:

Juraj Juhás

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

Ing. Adriána Maďarová

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

