Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Mašková,
konaného dňa 05.12.2018
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií (komisie na ochranu verejného záujmu podľa z. 357/2004 Z.z.)
9. Určenie platu starostu obce
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu 1/
Všetkých prítomných privítala starostka obce a oboznámila ich s priebehom rokovania.
K bodu 2/
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Veronika Arganová.
K bodu 3/
P. starostka požiadal predsedu miestnej volebnej komisie p. Milan Kalmár, aby ustanovujúce
obecné zastupiteľstvo oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy našej obce:
a súčasne zvolenému starostovi a poslancom OZ odovzdal osvedčenia o zvolení (príloha
zápisnice).
Za starostku obce bola zvolená: Ing. Bronislava Brablecová
Za poslancov OZ boli zvolení poslanci:
1. Želmíra Vargová
2. Jozef Repík
3. Eva Mikulášová

4. Jozef Belko
5. Mgr. Veronika Arganová
Náhradníci
1. Mgr. S. Bobuľová
2. P. Krajči
3. I. Kajba
Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenia starostke a poslancom OZ.
b) Zvolená starostka obce Ing. Bronislava Brablecová zložila sľub starostky obce, čo potvrdila
aj svojim podpisom (príloha zápisnice).
c) Starostka prečítala sľub poslancov a novozvolení poslanci (podľa prezenčnej listiny –
Vargová, Mikulášová, Belko a Mgr. Arganová) zloženie sľubu potvrdili svojím podpisom
(príloha zápisnice). Týmto sa poslanci ujali výkonu funkcie poslancov OZ na nasledujúce
volebné obdobie.
d) Starostka obce oboznámila prítomných s úlohami v nasledujúcom volebnom období.
K bodu 4/
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
e) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
f) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce
g) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
h) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií (komisie na ochranu verejného záujmu podľa z. 357/2004 Z.z.)
9. Určenie platu starostu obce
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík

Za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia OZ určujem poslancov OZ
p. Vargovú a p. Mikulášovú.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík

K bodu 5/
Na návrh starostky do mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
boli navrhnutí:
Predseda: Mgr. Veronika Arganová
člen:

Jozef Belko

člen

Želmíra Vargová

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík

K bodu 6/
Na zastupovanie starostky obce, starostka navrhla poslankyňu p. Želmíru Vargovú.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík

K bodu 7/
Po predbežnej konzultácii starostka navrhla aby poslankyňa p. Eva Mikulášová bola poverená
oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch predpokladaným
zákonom o obecnom zriadení:
- § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz
za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
- § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,

-

§ 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom.

Uvedené úlohy plní poverená poslankyňa za predpokladu, že nie je starostkou obce
poverená zástupkyňa starostky, resp. zástupkyňa starostky nie je prítomná, alebo odmietne
uvedené úlohy plniť.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

K bodu 8/
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, jedna komisia je povinná v zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v z.n.p. – komisia na ochranu verejného záujmu.
Starostka navrhla zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu a inventarizačnú komisiu.
Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu:
predseda: Mgr. Arganová
člen:

Jozef Belko

člen:

Eva Mikulášová

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík

Zloženie inventarizačnej komisie:
predseda: Mgr. Arganová
člen:

Jozef Belko

člen:

Eva Mikulášová

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík
-

5

-

K bodu 9/
Určenie platu starostky – starostovi obce patrí plat podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov ., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov
obce do 500, ide konkrétne o násobok 1,65
Mesačný plat pri plnom pracovnom úväzku v sume 1 575,00 €, s účinnosťou odo dňa zloženia
sľubu.
Výpočet: 954,00 € x 1,65 % = 1 574,10 € = 1575,00 €
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík

K bodu 10/
Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa
ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka práce
jediná výnimka kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
je skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj
pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.
„Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku“ v rozsahu 15 dní (príloha zápisnice).
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Repík

K bodu 11/
Rôzne:
Silvester – ohňostroj
Maškovský ples – 22.02.2019
K bodu 12/
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktoré je prílohou zápisnice .
Hlasovanie:
Za:

4

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Repík

K bodu 13/
Záverom starostka obce poďakovala prítomným za účasť a Ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Maškovej ukončila.
Zapísala: Mgr. Veronika Arganová
V Maškovej: 05.12.2018
Overovatelia zápisnice:
Želmíra Vargová

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

Eva Mikulášová

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

Ing. Bronislava Brablecová
starostka obce

