OBEC OSTROV
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 26.11.2018
v kultúrnom dome v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva:
 otvorenie zasadnutia
 určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
 zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 vystúpenie novozvoleného starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
5. Zriadenie a voľba členov obecnej rady.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
8. Plat starostu obce.
9. Diskusia
10. Záver.
K bodu č. 1:
Vytvorenie predpokladov
zastupiteľstva

pre

rokovanie

ustanovujúceho

zasadnutia

obecného

Zasadnutie OZ v Ostrove zahájil a viedol starosta obce Jozef Tkácz. Privítal novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce, predsedu miestnej volebnej
komisie a prítomných občanov. Všetci pozvaní dostali pozvánku e-mailom. Skonštatoval, že je
prítomných 8 novozvolených poslancov. Neprítomný je poslanec Mgr. Pavol Kabát, ktorý sa
ospravedlnil. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ing. Hana Zubáková. Za overovateľov
zápisnice boli určení Ing. Juraj Bielik a Peter Bielik. Následne starosta vyzval predsedu miestnej
volebnej komisie Viliama Hrnčára, aby informoval prítomných o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce. Po tejto informácii odovzdal predseda MVK
novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. Novozvolený
starosta obce Jozef Tkácz prečítal znenie sľubu starostu obce a tento následne podpísal. Starosta
obce Jozef Tkácz prečítal znenie sľubu poslancov OZ a vyzval prítomných poslancov k jeho
podpísaniu. Poslanci podpísali sľub poslanca OZ. Starosta obce a všetci novozvolení poslanci
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zároveň doložili čestné vyhlásenie starostu obce a poslanca obce o nezlučiteľnosti funkcií. Po
podpísaní sľubu mal starosta obce krátky príhovor.
Poslanci následne hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie
výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, vystúpenie novozvoleného
starostu skonštatovali, že novozvolený starosta obce Jozef Tkácz zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce a zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Bakó Zoltán, Bielik Juraj, Ing., Bielik Peter, Drevenáková Katarína,
Gajdoš Marek, Janoviak Anton, Valko Jakub, Žažo Miloš
K bodu č. 2:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce následne vyzval prítomných poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci následne hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie
návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce a schválili program rokovania.
K bodu č. 3:
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Tomto bode starosta obce na úvod vysvetlil náplň činností jednotlivých komisií:
Mandátová komisia - potvrdzuje prítomnosť poslancov, kontroluje a overuje, či zvolení
poslanci i starosta dostali osvedčenie o zvolení , a či zložili zákonom predpísaný sľub. Overuje,
či poslanci a starosta obce nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca OZ a starostu
obce v zmysle zákona o obecnom zriadení. Podáva správu o zistených skutočnostiach.
Volebná komisia - v prípade potreby počas zasadnutia pripraví, riadi a vyhodnotí priebeh
tajného hlasovania k jednotlivým bodom programu. Podáva správu o výsledku volieb.
Návrhová komisia - sleduje priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie a prekladá
k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, tak aby sa efektívne
naplnil program rokovania a jeho ciele. Predkladá návrh na plat starostu.
Starosta obce následne navrhol nasledovné zloženie týchto komisií, ktoré predkladá na
schválenie:
Mandátová komisia:
Marek Gajdoš – predseda
Anton Janoviak – člen
Miloš Žažo - člen
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Bielik – predseda
Mgr. Pavol Kabát – člen
Zoltán Bakó - člen
Volebná komisia:
Peter Bielik – predseda
Katarína Drevenáková – člen
Jakub Valko – člen
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Poslanci následne hlasovaním za: 8
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval:0, zriadili
mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, zvolili
predsedu a členov mandátovej komisie:
Marek Gajdoš – predseda,
Anton Janoviak – člen,
Miloš Žažo – člen, predsedu a členov
návrhovej komisie: Ing. Juraj Bielik – predseda, Mgr. Pavol Kabát – člen, Zoltán Bakó - člen
predsedu a členov volebnej komisie: Peter Bielik – predseda, Katarína Drevenáková – člen,
Jakub Valko – člen
K bodu č. 4:
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Starosta obce vyzval predsedu mandátovej komisie poslanca Mareka Gajdoša, aby prečítal
správu mandátovej komisie o výsledkoch volieb a overení zloženia sľubu. Predseda mandátovej
komisie prečítal správu.
Poslanci následne hlasovaním za: 8
správu mandátovej komisie.

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie

K bodu č. 5:
Zriadenie a voľba členov obecnej rady
V tomto bode rokovania starosta navrhol, aby obecná rada nebola zriadená.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a následne hlasovaním za: 8 proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie návrh starostu obce na nezriadenie obecnej rady
a hlasovaním za: 0 proti: 8, zdržal sa: 0, nehlasoval:0 neschválili zriadenie obecnej rady.
K bodu č. 6:
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
V tomto bode rokovania starosta navrhol, aby boli zriadené len tie komisie, ktoré sú potrebné zo
zákona a komisia sociálnej a bytovej politiky. Ostatné komisie, ktoré boli zriadené na
predchádzajúce volebné obdobie neplnili svoju funkciu.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a následne hlasovaním za: 8 proti: 0
zdržal sa: 0, nehlasoval:0, zriadili komisie, a to Komisiu pre ochranu verejného záujmu, Komisiu
evakuačné + štáb CO + krízový štáb + povodňovú, Komisiu inventarizačnú, Komisiu bytovej
a sociálnej politiky, zvolili predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Mgr. Pavol Kabát
členov komisie – poslancov: Zoltán Bakó, Ing. Juraj Bielik, Predsedu komisie evakuačnej + štáb
CO + krízový štáb + povodňová: Jozef Tkácz, členov komisie – poslancov: všetci zvolení
poslanci, členov komisie z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Hana Zubáková
(zapisovateľka), predsedu komisie inventarizačnej: Miloš Žažo, členov komisie – Ing. Hana
Zubáková, Zoltán Bakó, predsedu komisie sociálnej a bytovej politiky: Miloš Žažo, členov
komisie: Peter Bielik, Marek Gajdoš
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K bodu č. 7:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce prítomným poslancov dal návrh na poverenie poslanca Ing. Juraja Bielika
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 č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a následne hlasovaním za: 8 proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval:0, poverili poslanca Ing. Juraja Bielika 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
K bodu č. 8:
Plat starostu obce.
Ekonómka obce informovala prítomných poslancov o aktuálnom mesačnom plate starostu obce,
ktorý je určený v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a je navýšený o 50 %.
Zároveň informovala, že bola prijatá novela tohto zákona č. 320/2018 Z.z., ktorou sa navyšuje
koeficient na výpočet platu starostu, v našom prípade z 1,98 na 2,2 násobok priemernej mzdy
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Táto novela je účinná od 1.12.2018.
Následne vystúpil predseda návrhovej komisie Ing. Juraj Bielik a prítomným poslancom navrhol,
aby starostovi obce bolo aj naďalej ponechané navýšenie o 50 %, aj po novele zákona, ktorou sa
navyšuje koeficient prepočítania výšky platu.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a následne hlasovaním za: 8 proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval:0, určili 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 najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný
plat starostu obce Jozefa Tkácza, a to vo výške minimálneho platu zvýšeného o 50 %.
Poslanci následne hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval:0 určili v súlade
so zákonom č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 Jozefa Tkácza, a to vo výške minimálneho platu zvýšeného o 50 %
s účinnosťou od 1.12.2018

K bodu č. 9:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
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K bodu č. 10:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a ustanovujúce zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 10.12.2018
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková
Overovatelia:

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

Ing. Juraj Bielik

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

Peter Bielik

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