Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 11. decembra 2014
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Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Diskusia.
7. Uznesenie.
8. Záver.

ROKOVANIE:

Bod. 1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných s programom
rokovania ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Pastovciach.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Pető Nikolasz a Riczo Dániel.

c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
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Predseda Miestnej volebnej komisie pán MVDr. Július Benko predložil správu
o výsledku volieb do orgánov miestnej samosprávy v obci Pastovce a následne odovzdal
osvedčenia o zvolení za poslanca a starostu obce.
MVDr. Július Benko : Správa o výsledku volieb ( príloha č. 1 ).

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Príloha č. 2
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Príloha č. 3
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Príloha č. 4

Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Diskusia.
7. Uznesenie.
8. Záver.
Program bol jednohlasne schválený.

5

Bod 3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Je to nová vec čo sa týka zákona o obecnom zriadení. V prípade neprítomnosti starostu a jeho
zástupcu, alebo nejakých prekážok keď starosta nemôže, odmietne alebo nezvolá a nesplní
svoju povinnosť, tak zasadnutie zvolá zástupca starostu a keď ani on tak neučiní tak musíme
vymenovať niektorého poslanca, ktorý to tak za nich bude mať právo urobiť.
Ta, že prosí o návrh konkrétneho poslanca, ktorý bude mať právo zvolávať a viesť zasadnutia
OZ za určitých zákonom stanovených podmienok.
Pani Anikó Némethová predložila návrh aby to bola poslankyňa Dáša Bakonyiová
Návrh bol jednohlasne schválený
Bod 4. Ustanovenie komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich
predsedov.
Boli ustanovené dve komisie a ich predsedovia.
Komisia kultúry, športu a mládeže – Anikó Némethová
Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku – Csaba Sejli.
Predsedovia komisií dajú návrh na 3. zasadnutí OZ na členov jednotlivých komisií. Členovia
nemusia biť poslanci. Môžu to biť obyvatelia obce.
Bod 5. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, schválenie zásad odmeňovania
poslancov.
Csaba Sejli – návrh na zvýšenie základného platu o 20%
Za
Proti
Zdržal sa

-1
-2
-4

Nikolasz Pető – návrh na zvýšenie o 10%.
Za
Proti
Zdržali sa

-3
-2
-2

Žiadny z návrhov nebol schválený.
Bod 6. Diskusia.
Júlia Szücsová – deklarovala záujem o zriadenie klubu dôchodcov a iniciovala výstavbu
detského ihriska.
Pető Nikolasz – navrhol pre obec nákup video projektora a kritizoval stav záchodov
v kultúrnom dome a hovoril o potrebe ich obnovy.
Bakonyiová Dáša – potreba nákupu stoličiek a stolov do kultúrneho domu nakoľko terajšie
zariadenie dosluhuje a je v zlom stave.
Ollé Jozef – hovoril o stave ČOV a potreby vyčistenia a úpravy jej okolia.
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Bod 7. Uznesenie.

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 11.
decembra 2014

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce, Oto Mészáros zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce Pastovce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Dáša Bakonyiová
Anikó Némethová
Nikolasz Pető, Mgr.
Nikolett Pető
Dániel Riczo
Júlia Szücsová
Csaba Šejli
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
poveruje
1. poslankyňu Dášu Bakonyiovú 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.

7

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. zriaďuje
1. komisiu kultúry, mládež a športu
2. komisiu ochrany životného prostredia a verejného poriadku
B. voli
1. predsedu komisie KMaŠ: Anikó Némethová
2. predsedu komisie OŽPaVP: Mgr. Nikolasz Pető.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
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 v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu Ota Mészárosa vo výške 1360 €/m.

Bod 8. Záver.
Týmto sme vyčerpali všetky body rokovania OZ. Ďakujem všetkým prítomným za účasť.
Prajem Vám k nastávajúcim Vianočným sviatkom príjemné prežitie, veľa pekných darčekov,
veľa spokojnosti a krásnych chvíľ.

V Pastovciach 15. decembra 2014

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

Oto Mészáros, starosta obce

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

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

Overovatelia:

.....................................................
Nikolasz Pető

.........................................................
Dániel Riczo
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2
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Príloha č. 3
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