Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 01/2018 konaného
dňa 30.11.2018 vo Vyšnej Polianke
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod
a) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
e) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva.
3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
4. Poverenie poslanca ObZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvá.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Rôzne, diskusia
7. Záver
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1. Ustanovujúce zasadnutie otvoril a viedol predseda volebnej komisie, Mgr. Ivan Fellegi.
Všetkých zúčastnených srdečne privítal na prvom zasadnutí.
a) Z prítomných bola určená za zapisovateľku Jana Kavuľová a overovateľa zápisnice Peter
Špik.
b) Predseda volebnej komisie pokračoval v slove a oboznámil prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obcí. Vo voľbách bolo odovzdaných 57 platných
hlasovacích lístkov z 98 zapísaných voličov do zoznamu. Kandidátovi na starostu obce,
Ľubošovi Špikovi, odovzdalo svoj hlas 36 voličov.
Kandidáti na poslancov ObZ získali následný počet hlasov: Peter Želinský 44 hlasov,
Ľuboš Roman 40 hlasov, Peter Špik 34 hlasov, Patrik Bilas 32 hlasov, Jana Kavuľová 31
hlasov, nepostupujúci kandidáti Peter Rohač s počtom hlasov 26 a Vasiľ Roman 25
hlasov. Predseda volebnej komisie zhodnotil účasť na voľbách ako priemernú, v pomere
k Slovenskému priemeru, vyjadrené v percentách to bolo 58%.
c) Zákonom určený sľub novozvoleného starostu obce predniesol predseda volebnej komisie,
Mgr. Ivan Fellegi, ktorý následne novozvolený starosta obce pred účastníkmi schôdze
zložil. Starosta obce poďakoval predsedovi za vedenie schôdze a prevzal insígnie
a zároveň vedenie schôdze.
d) Sľub novozvoleným poslancom predniesol starosta obce Ľuboš Špik, ktorý následné
poslanci zložili v súlade s príslušnou legislatívou.
e) Slova sa ujal starosta obce, poďakoval predsedovi obvodnej volebnej komisie za pokojný
priebeh volieb, taktiež všetkým členom komisie a za zodpovedný prístup
k ustanovujúcemu zasadnutiu. Poďakoval občanom za vyjadrenie dôvery a uistil všetkých
občanov, že mandát, ktorý mu bol odovzdaný sa bude snažiť vykonávať s najlepším
vedomím a svedomím a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
2. V nasledujúcom bode bol poslancom ObZ predložený program zasadnutia, ktorý bol po
prehodnotení a doplnení schválený.
3. Obci vyplýva povinnosť podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, zriadiť
komisiu ochrany verejného záujmu. Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby v tejto komisií
pracovali všetci poslanci ObZ.
4.

Starosta obce po konzultácií a prehodnotení poveruje poslanca Petra Želinského
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

5.

Obecné zastupiteľstvo určuje mesačný plat starostu obce v zmysle zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 5%, k 60% úväzku, t.j. v sume 992,- €
s účinnosťou od 01. 12. 2018.
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6. Srdečným poďakovaním sa prítomným za účasť na zasadnutí starosta obce zasadnutie
ukončil a oboznámil poslancov s predbežným konaním nasledujúceho zasadnutia.

Zapísala:

Jana Kavuľová
Ľuboš Špik
starosta obce

Overil:

Peter Špik
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