ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa konalo dňa 4. decembra 2018 o 11.00 hod. v rokovacej miestnosti
Obecného úradu v Oščadnici
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol Ing. Marián Plevko – starosta
obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Petra Zeljenku, prednostu Obecného úradu, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Ing. Marián Kucharčík a RNDr. Anna
Kozová.
Starosta odovzdal slovo Bc. Rudolfovi Šimaliakovi, predsedovi miestnej volebnej komisie, aby
informoval prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Bc. Rudolf Šimaliak, predseda miestnej volebnej komisie predniesol informáciu o výsledkoch
voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Následne odovzdal osvedčenie o zvolení
starostovi zvolenému na volebné obdobie 2018-2022 a poslancom obecného zastupiteľstva
zvoleným na volebné obdobie 2018-2022.
Starosta pristúpil k bodu rokovania č. 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, zloženie
sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a vystúpenie starostu.
Starosta skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ je prítomných 13 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina z celkového počtu 13 poslancov, a Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici je
v zmysle § 7 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Oščadnici právoplatného
uznášania sa schopné.
Starosta obce Ing. Marián Plevko oboznámil prítomných s návrhom programu
ustanovujúceho zasadnutia OZ. Skonštatoval, že pozvánka spolu s návrhom programu
ustanovujúceho zasadnutia OZ bola v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vyvesená na Úradnej tabuli Obce Oščadnica dňa
29.11.2018.
Hlasovanie o návrhu programu
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

Program:
1.
2.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
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3.

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, zloženie sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva a vystúpenie starostu.
4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
5. Informácia o menovaní zástupcu starostu.
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
7. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
8. Určenie platu starostu obce.
9. Diskusia.
10. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

Ing. Marián Kucharčík a RNDr. Anna Kozová
Ing. Peter Zeljenka, prednosta Obecného úradu

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 1/I./2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 1/I./2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 1/I./2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

5.
Informácia o menovaní zástupcu starostu.
Ing. Marián Plevko, starosta obce menoval dňa 04.12.2018 do funkcie zástupcu starostu
poslanca PaedDr. Mareka Dudiaka.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 2/I./2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 2/I./2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 2/I./2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

6.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ing. Marián Plevko, starosta obce navrhol poveriť poslanca Ing. Štefana Vojtuša zvolávaním
a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 práva veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Hlasovanie o návrhu Ing. Mariána Plevka - poveriť poslanca Ing. Štefana Vojtuša
zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 práva veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení:
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Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

13 poslancov
12 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (Ing. Vojtuš)

Starosta predniesol návrh uznesenia č. 3/I./2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 3/I./2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 3/I./2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

7.
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 7 rokovania OZ. Zloženie OR pri OZ má
kopírovať územné rozloženie a zároveň politické zloženie OZ. Prvým krokom je spôsob
odhlasovania voľby OR pri OZ – verejnou, alebo neverejnou voľbou.
p. Miroslav Wimmer navrhol verejnú voľbu.
Hlasovanie o návrhu p. Miroslava Wimmera – verejný spôsob voľby OR pri OZ:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

13 poslancov
13 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starosta uviedol, že v rámci spôsobu hlasovania o členoch je možné voliť celú OR pri OZ
v Oščadnici alebo jednotlivo členov. Starosta informoval prítomných o písomnom návrhu Mgr.
Branislava Stempina na zloženie OR pri OZ v Oščadnici, s ktorým sa stotožňuje a predkladá ho:
1. Štefan Trúchly
2. Mgr. Branislav Stempin
3. PaedDr. Marek Dudiak, LL.M.
4. Ing. Štefan Vojtuš
5. Ing. Gabriela Kuchajdíková
p. František Lipták predniesol návrh zloženia OR pri OZ v Oščadnici podľa výsledkov volieb.
1. Štefan Trúchly
2. p. František Lipták
3. Ing. Štefan Vojtuš
4. Ing. Marián Kucharčík
5. PaedDr. Marek Dudiak, LL.M.
Boli predložené dva návrhy.
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Hlasovanie o návrhu – spôsob voľby OR pri OZ v Oščadnici ako celku:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

13 poslancov
13 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Hlasovanie v poradí návrhov:
Hlasovanie o prvom predloženom návrhu– na zloženie OR pri OZ v Oščadnici z členov:
1. Štefan Trúchly
2. Mgr. Branislav Stempin
3. PaedDr. Marek Dudiak, LL.M.
4. Ing. Štefan Vojtuš
5. Ing. Gabriela Kuchajdíková
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

13 poslancov
10 poslancov
0 poslancov
3 poslanci (p. Lipták, Ing. Vojtuš, Ing. Kucharčík)

Starosta skonštatoval, že bol prijatý prvý predložený návrh.
Starosta predniesol návrh uznesenia č. 4/I./2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 4/I./2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 4/I./2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
12 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec (p. Lipták)

8.
Určenie platu starostu obce.
Starosta obce informoval poslancov OZ o bode č. 8 rokovania OZ.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. navrhol 25% zvýšenie platu v nadväznosti na predošlé úpravy
platov vo forme odmien.
p. Miroslav Wimmer navrhol 30% zvýšenie platu.
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. stiahol svoj návrh a priklonil sa k návrhu p. Miroslava
Wimmera – 30% zvýšenie platu.
Hlasovanie o návrhu p. Miroslava Wimmera – 30% zvýšenie platu:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

13 poslancov
13 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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Starosta predniesol návrh uznesenia č. 5/I./2018.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 5/I./2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 5/I./2018:
Prítomní:
13 poslancov
Za:
13 poslancov
Proti:
0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

9.
Diskusia
p. František Lipták sa informoval, či sa návrh na zloženie členov OR dá podať pred
zastupiteľstvom.
Ing. Marián Plevko, starosta obce odpovedal, že keďže sa s návrhom stotožnil, predložil ho.

10.
Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.
Zápisnica podpísaná:
V Oščadnici dňa

Ing. Marián Plevko
starosta Obce Oščadnica

Ing. Peter Zeljenka
prednosta obecného úradu

Ing. Marián Kucharčík
1. overovateľ

RNDr. Anna Kozová
2. overovateľ

-5-

