OBEC OSTROV
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa
11.12.2014 v Kultúrnom dome v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
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 insígnií 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. Určenie platu starostu obce.
9. Rôzne.
10. Záver.
K bodu č. 1:
Vytvorenie predpokladov
zastupiteľstva

pre

rokovanie

ustanovujúceho zasadnutia

obecného

Zasadnutie OZ v Ostrove zahájila a viedla starostka obce PhDr. Dana Borovská. Privítala
novozvoleného starostu obce, novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú
kontrolórku obce, predsedníčku miestnej volebnej komisie a prítomných občanov. Všetci
pozvaní dostali pozvánku e-mailom. Skonštatovala, že je prítomný novozvolený starosta a sú
prítomní všetci novozvolení poslanci OZ. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ing. Hana
Zubáková. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Juraj Bielik a Peter Bielik. Následne
starostka vyzvala predsedníčku miestnej volebnej komisie Mgr. Simonu Vatrtovú, aby
informovala prítomných o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby
starostu. Po tejto informácii odovzdala predsedníčka MVK novozvolenému starostovi obce

a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. Starostka obce PhDr. Dana Borovská
vyzvala starostu obce k zloženiu sľubu. Novozvolený starosta obce Jozef Tkácz prečítal
znenie sľubu starostu obce a tento následne podpísal. Starostka obce PhDr. Dana Borovská
odovzdala novozvolenému starostovi obce Jozefovi Tkáczovi insígnie obce Ostrov. Týmto
prevzal vedenie OZ novozvolený starosta. Následne prečítal znenie sľubu poslancov OZ
a vyzval prítomných poslancov k jeho podpísaniu. Poslanci podpísali sľub poslanca OZ.
Starosta obce a všetci novozvolení poslanci zároveň doložili čestné vyhlásenie starostu obce
a poslanca obce o nezlučiteľnosti funkcií. Po podpísaní sľubu mal starosta obce krátky
príhovor.
Poslanci tento bod hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, zobrali na vedomie
a skonštatovali, že starosta obce a poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub.
K bodu č. 2:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce Jozef Tkácz vyzval prítomných poslancov k schváleniu programu zasadnutia.
Poslanci OZ nemali žiadne výhrady k programu zasadnutia.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
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 navrhol nasledovné zloženie týchto komisií, ktoré predkladá na schválenie:
Mandátová komisia:
JUDr. Jozef Bolješik – predseda
Ing. Juraj Bielik – člen
Miloš Žažo - člen
Návrhová komisia:
Peter Bielik – predseda
JUDr. Jozef Bolješik – člen
Ing. Juraj Bielik - člen
Volebná komisia:
Marek Gajdoš – predseda
Beáta Brašková – člen
Miloš Žažo – člen
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.

K bodu č. 4:
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie JUDr. Jozef Bolješik predniesol správu mandátovej komisie,
v ktorej overil predpísané skutočnosti.
Poslanci v tomto bode hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, správu
mandátovej komisie zobrali na vedomie.
K bodu č. 5:
Zriadenie a voľba členov obecnej rady
Starosta obce navrhol nezriaďovať obecnú radu na funkčné obdobie 2014-2018. O tomto
návrhu dal hlasovať.
Poslanci tento návrh schválili hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
K bodu č. 6:
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich
predsedov a členov
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií, ich predsedov a členov. Navrhol schváliť
zloženie troch komisí, pri ostatných komisiách navrhol len predsedov, ktorí si majú samy
vybrať členov, ich zloženie sa bude schvaľovať na ďalších zasadnutiach. Podal návrh na
predsedu a členov týchto komisií:
 pre ochranu verejného záujmu – Mgr. Ľubomír Valo - predseda, členovia: JUDr.
Jozef Bolješik, Marek Gajdoš
 evakuačná + štáb CO + krízový štáb a povodňová - Jozef Tkácz – predseda, členovia:
ostatní poslanci OZ + Ing. Hana Zubáková (zapisovateľka)
 inventarizačná komisia – Miloš Žažo – predseda, členovia: Beáta Brašková, Ing. Hana
Zubáková
Poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili návrh predsedov
a členov týchto komisií.
Ďalšie komisie - starosta navrhol len predsedov týchto komisií:
 finančná a podnikateľská – Ing. Juraj Bielik – predseda
 komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie – Mgr. Pavol Kabát – predseda
 komisia sociálnej a bytovej politiky – Miloš Žažo – predseda
 komisia pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu životného prostredia – Mgr.
Ľubomír Valo – predseda
 komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce – Daniel Palkech – predseda
a predsedovia čo najskôr predložia návrh na vymenovanie členov týchto komisií, ktorí sa
následne schvália.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili.
K bodu č. 7:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol Petra Bielika, ako poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 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 riadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (Peter Bielik), nehlasoval: 0,
schválili.
K bodu č. 8:
Určenie platu starostu obce
Ing. Hana Zubáková informovala poslancov o povinnosti schváliť plat starostu na
ustanovujúcom zasadnutí, a to v zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Poslanci novozvolenému starostovi obce určili plat v zmysle § 3 ods. 1 tohto
zákona s účinnosťou od 11.12.2014 vo výške 1632 € mesačne (hrubá mzda) hlasovaním za: 9,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu č. 9:
Rôzne
Starosta obce na záver oznámil poslancom, že z dôvodu schválenia dôležitých dokumentov
súvisiacich s rokom 2015 sa musí konať OZ v dňoch 15.12.2014, prípadne 16.12.2014. Po
krátkej diskusii sa poslanci dohodli na 16.12.2014 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Okrem toho z dôvodu schvaľovania nových nájomných zmlúv sa uskutoční ešte jedno
zasadnutie OZ najneskôr 29.12.2014.
K bodu č. 10:
Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom
za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 11.12.2014
––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľ:
Ing. Hana Zubáková

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

Ing. Juraj Bielik

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

Peter Bielik

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

Overovatelia:

ZÁVERY Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA
Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 11.12.2014

K bodu č. 1:
Vytvorenie predpokladov
zastupiteľstva

pre

rokovanie

ustanovujúceho

zasadnutia

obecného

Uznesenie č. 1/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
- určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Hana Zubáková a overovateľov zápisnice: Ing.
Juraja Bielika a Petra Bielika,
- informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obce.
B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Jozef Tkácz zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Bielik Juraj, Ing.
Bielik Peter
Bolješik Jozef, JUDr.
Brašková Beáta
Gajdoš Marek
Kabát Pavol, Mgr.
Palkech Daniel
Valo Ľubomír, Mgr.
Žažo Miloš

Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa :0
Proti: 0
Nehlasoval:0

K bodu č. 2:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Uznesenie č. 2/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh programu rokovania OZ predložený starostkou obce.
B) schvaľuje
Program rokovania:
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 insígnií 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. Určenie platu starostu obce
9. Rôzne
10. Záver
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa : 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 3:
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 3/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
B) schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení:
JUDr. Jozef Bolješik – predseda
Ing. Juraj Bielik – člen
Miloš Žažo - člen

návrhovú komisiu v zložení:
Peter Bielik – predseda
JUDr. Jozef Bolješik – člen
Ing. Juraj Bielik - člen
volebnú komisiu v zložení:
Marek Gajdoš – predseda
Beáta Brašková – člen
Miloš Žažo – člen
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa : 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 4:
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie
správu mandátovej komisie.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa : 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 5:
Zriadenie a voľba členov obecnej rady

Uznesenie č. 5/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh starostu obce o nezriadení obecnej rady.
B) nezriaďuje
Obecnú radu na funkčné obdobie 2014 – 2018.
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa : 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 6:
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

Uznesenie č. 6/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) zriaďuje
komisie, a to:
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Komisia evakuačná + štáb CO + krízový štáb + povodňová
Komisia inventarizačná
Finančná a podnikateľská komisia
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
Komisia sociálnej a bytovej politiky
Komisia pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu životného prostredia
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce
B) volí
a) Predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Mgr. Ľubomír Valo
Členov komisie – poslancov: JUDr. Jozef Bolješik, Marek Gajdoš
b) 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)
c) Predsedu komisie inventarizačnej: Miloš Žažo
Členov komisie – Beáta Brašková, Ing. Hana Zubáková
d) Predsedu finančnej a podnikateľskej komisie: Ing. Juraj Bielik
e) Predsedu komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie: Mgr. Pavol Kabát
f) Predsedu komisie sociálnej a bytovej politiky: Miloš Žažo
g) Predsedu komisie pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu ŽP: Mgr. Ľubomír
Valo
h) Predsedu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce: Daniel Palkech
Prítomných: 9
Za: 9
Zdržal sa : 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 7:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 7/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
poveruje
poslanca Petra 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.

Prítomných: 9
Za: 8
Zdržal sa: 1 (Peter Bielik)
Proti: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 8:
Určenie platu starostu obce

Uznesenie č. 8/12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
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 najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný
plat starostu obce Jozefa Tkácza vo výške 1 632 €
Prítomných: 9
Za:9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval: 0

V Ostrove 15.12.2014

_____________________
Jozef Tkácz
starosta obce

Podpísané: 15.12.2014
Vyvesené na úradnej tabuli: 17.12.2014

