Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 7. decembra 2018

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

Číslo: 1-OZ/2018

tel/fax: +421 36 7721 670

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 29. novembra 2018

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
na deň
7. decembra 2018 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
6. Určenie platu starostu obce.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Záver.
Oto Mészáros
starosta obce

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 komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
6. Určenie platu starostu obce.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. 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.
Konštatoval, že sú prítomná všetci poslanci a zasadnutie je uznášania schopné.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Csaba Šejli a Nikolasz Pető.
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.

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.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

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 komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
6. Určenie platu starostu obce.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Záver.

Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
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.
Pán Csaba Šejli navrhol poslanca Daniela Ricza.
Návrh bol jednohlasne schválený

Bod 4. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov.
Za členov komisie boli navrhnutý a jednohlasne zvolení poslanci:
Magdaléna Szépová, Anna Némethová a Csaba Šejli.
Bod 5. Zriadenie komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov.
Na návrh poslanca Mgr. Nikolasza Petőa boli zriadené nasledovné komisie a zvolený ich
predsedovia.
Komisia kultúry, športu a mládeže – Csaba Šejli,
Finančná komisie – Mgr. Nikolasz Pető.
Komisia pre posudzovanie projektov – Daniel Riczo.
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia – Júlia Szücsová.
Predsedovia komisií predložia návrh na zloženie členstva a plán práce komisie na rok 2019 na
3. zasadnutie OZ.
Bod 6. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
na celé funkčné obdobie.
Csaba Sejli – návrh na zvýšenie základného platu o 20% odmeny mesačne:
Základný plat – 1746€ mesačné odmeny vo výške 20% - 350€
Spolu: 2096€/mesiac.
Za
Proti
Zdržal sa

- 5 (Šejli, Szépová, Szücsová, Pető, Riczo)
-0
- 2 Némethová Anna, Némethová Szilvia)

Návrh bol schválený

Bod 7. Diskusia.

Bod 8. Uznesenie.

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 7. decembra
2018 v Pastovciach
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A) b e r i e n a

vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Oto Mészáros zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce Pastovce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Pastovciach
Anna Némethová
Silvia Némethová
Nikolasz Pető
Daniel Riczo
Magdaléna Szépová
Júlia Szücsová
Csaba Šejli
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/2018
K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe
predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A) z r i a ď u j e
Komisia kultúry, športu a mládeže,
Komisia finančná,
Komisia pre posudzovanie projektov,
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia.

B) v o l í
a) predsedov komisií:
KKŠaM
KF
KpPP
KOVPaŽP

-

Csaba Šejli
Mgr. Nikolasz Pető
Daniel Riczo
Júlia Szücsová

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

A)

zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

B) v o l í
a) predsedu komisie ....................................(uviesť meno a priezvisko),
b) členov komisie: Magdaléna Szépová, Anna Némethová, Csaba Šejli.

Uznesenie č. 4/2018

A)

ukladá
predsedom jednotlivých komisií predložiť návrh na zloženie členstva komisií na 3.

zasadnutie.

B)

ukladá
predsedom komisií predložiť návrh plánu práce komisií na rok 2019 na 3.

zasadnutí OZ

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

Poveruje
poslanca Daniela Ricza zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 6/2018
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 mesačný plat starostu obce
Pastovce Ota Mészárosa vo výške 2096 €.

Uznesenie č. 7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
Schvaľuje
Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia.

Bod 8. Záver.

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

V Pastovciach 10. decembra 2018

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

.....................................................
Mgr. Nikolasz Pető

.........................................................
Csaba Šejli

