Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 02.12.2018
o 15:00 h v kultúrnom dome

Na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní:
• starostka obce: Mgr. Eva Černeková
• hlavný kontrolór: ospravedlnený
• novozvolení poslanci: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,
• členka miestnej volebnej komisie: Oľga Škanderová
• hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
Slávnostná časť v kultúrnom dome
1)

Úvodné náležitosti:
a)
otvorenie zasadnutia,
b)
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c)
oznámenie výsledkov voľby starostu, volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d)
zloženie sľubu novozvoleného starostu,
e)
zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f)
vystúpenie starostu.

Pracovná časť v zasadačke obecného úradu
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. Voľba zástupcu starostu.
Určenie platu starostu
Diskusia
Záver

SLÁVNOSTNÁ ČASŤ
K bodu č. 1. - Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie začalo štátnou hymnou. Starostka obce prítomných privítala
a otvorila ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva. Ospravedlnil sa kontrolór obce
Mgr. R. Mozolič.

- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku V. Vojtkovú a za overovateľov zápisnice určila
Mgr. E. Majerovú a R. Trimla.
- Oznámenie výsledkov voľby starostu, volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
Starostka obce požiadala členku volebnej komisie O. Škanderovú, aby oznámila oficiálne
výsledky komunálnych volieb. O. Škanderová prečítala výsledky komunálnych volieb
a odovzdala osvedčenia o zvolení všetkým poslancom a starostke.
- Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Starostka obce zložila sľub a svojim podpisom tento sľub potvrdila.
- Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Znovuzvolená starostka prečítala sľub za novozvolených poslancov a tí zároveň svojím
podpisom sľub potvrdili.
- Vystúpenie starostky obce
Pani starostka sa prihovorila prítomným a vo svojom príhovore poďakovala za prejavenú
dôveru, ktorú jej občania obce zverili. Poďakovala hlavne za veľkú podporu v komunálnych
voľbách a sľúbila, že bude konať vždy čestne a zodpovedne. Spomenula najbližšie projekty,
ktoré sa budú v obci realizovať. Ide o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a o rekonštrukciu
fasády na budove obecného úradu. Na cintoríne bude urobená nová studňa a v najbližších
mesiacoch by mala každá domácnosť dostať kompostér. V obci po dlhých rokoch zasvieti
vianočné osvetlenie. Na záver popriala všetkým občanom obce, aby vianočné sviatky boli pre
všetkých plné pokoja, šťastia a božieho požehnania.
V závere slávnostnej časti bolo prijaté uznesenie č. 1:
Obecné zastupiteľstvo v Častkove
a) berie na vedomie:
1.
výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2.
vystúpenie novozvolenej starostky obce.
b) konštatuje, že
3.
novozvolená starostka obce Častkov Mgr. Eva Černeková zložila zákonom
predpísaný sľub starostky obce.
4.
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Častkove – Milan Held, Michal
Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš, Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža
a Roman Trimel zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Pracovná časť
Pracovná časť sa konala v zasadačke obecného úradu. Poslanec J. Rehuš bol ospravedlnený.
K bodu č. 2. - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
OZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia ustanovujúceho zasadnutia OZ, uznesením
č. 2, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice
K bodu č. 3. - Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starostka obce informovala nových poslancov o činnosti a náplni práce obecných
komisií – komisia na ochranu verejného poriadku, komisia na ochranu verejného záujmu
a komisia pre kultúru a vzdelávanie.
OZ jednomyseľne uznesením č. 3, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) zriaďuje komisiu podľa zákona č.357/2004 Z. na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Komisia plní úlohy
vyplývajúce z uvedeného zákona.
b) volí predsedu komisie: Romana Trimla,
c) určuje za členov komisie poslancov OZ.
OZ jednomyseľne uznesením č. 4, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) zriaďuje komisiu na ochranu verejného poriadku,
b) volí predsedu komisie : Mgr. Miroslava Rožu,
c) určuje za členov komisie poslancov OZ.
OZ jednomyseľne uznesením č. 5, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice:
a) zriaďuje komisiu pre kultúru a vzdelávanie,
b) volí predsedu komisie : Mgr .Evu Majerovú,
c) určuje za členov komisie poslancov OZ.
K bodu č. 4. - Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
a schválenie zástupcu starostu
OZ jednomyseľne poveruje uznesením č. 6, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto
zápisnice, Ivana Ribárskeho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 ods.2, ods.5 a ods.6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Za zástupcu starostky navrhla starostka Mgr. Evu Majerovú, ktorá získala najväčší počet
hlasov pri komunálnych voľbách. OZ s návrhom súhlasilo a jednomyseľne uznesením č. 7,
ktoré je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice, zvolilo za zástupkyňu starostky Mgr. Evu
Majerovú.
K bodu č. 5. – Určenie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo určuje základný plat starostu uznesením č. 8, ktoré je neoddeliteľnou
prílohou tejto zápisnice. Plat 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 starostky vo výške základného platu, t.j. vo výške koeficientu 1,83
násobeného priemernou mzdou v národnom hospodárstve za rok 2017. (1,83x954= 1746 EUR
hrubý plat starostky)
K bodu č. 6. – Diskusia
Starostka obce oznámila poslancom, že budúce zasadnutie bude 12.12.2018 a dôležitým
bodom bude rozpočet obce.
K bodu č. 7. - Záver
Starostka obce ukončila o 18:00 h zasadnutie OZ.

.............................................................
Mgr. Eva Černeková
starostka obce

Overovatelia:
Mgr.Eva Majerová

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

Roman Trimel

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

Uznesenie č. 1/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v kultúrnom dome Obce Častkov

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Častkove
a) berie na vedomie:
1.výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2.vystúpenie novozvolenej starostky obce.
b) konštatuje, že
3. novozvolená starostka obce Častkov Mgr. Eva Černeková zložila zákonom
predpísaný sľub starostky obce.
4. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Častkove – Milan Held, Michal
Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš, Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža
a Roman Trimel zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 7

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová, Ján Rehuš,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 2/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Častkove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 3/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo:
a) zriaďuje komisiu podľa zákona č.357/2004 Z. z. na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Komisia plní úlohy
vyplývajúce z uvedeného zákona.
b) volí predsedu komisie : Romana Trimla
c) určuje za členov komisie poslancov OZ.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr.Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr.Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 4/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo:
a) zriaďuje komisiu na ochranu verejného poriadku
b) volí predsedu komisie : Mgr. Miroslava Rožu
c) určuje za členov komisie poslancov OZ.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr.Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 5/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo:
a) zriaďuje komisiu pre kultúru a vzdelávanie
b) volí predsedu komisie : Mgr. Evu Majerovú
c) určuje za členov komisie poslancov OZ.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 6/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo poveruje Ivana Ribárskeho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2, ods.5 a ods.6 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 7/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Uznesenie č. 7

Za zástupkyňu starostky bola zvolená Mgr. Eva Majerová.

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

Uznesenie č. 8/2018/ObZ z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častkove
konaného 02.12.2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo určuje základný plat starostu. Plat 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 starostky vo výške základného platu, t. j. vo
výške koeficientu 1,83 násobeného priemernou mzdou v národnom hospodárstve za rok 2017.
(1,83x954= 1746 EUR hrubý plat starostky)

Hlasovanie: prítomných 6

Za uznesenie hlasovali: Milan Held, Michal Jamriška, Mgr. Eva Majerová,
Ivan Ribárski, Mgr. Miroslav Roža, Roman Trimel,

Proti – 0
Zdržali sa - 0

Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov

