OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 07. decembra 2018 o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Prítomní :

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko,
Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan
Oravec

Neprítomní:

Program rokovania podľa pozvánky:
1.
Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva,
d) odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného zastupiteľstva,
e) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
f) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
g) vystúpenie novozvoleného starostu.
2.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3.
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
4.
Zriadenie komisií – mandátová, návrhová, volebná, voľba ich predsedov a členov.
5.
Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
6.
Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
7.
Určenie platu starostu obce.
8.
Záver.
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1.

Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia:
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna.
Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ján Greš, ktorý privítal novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva, hostí a ostatných prítomných.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Starosta obce určil:
overovateľov zápisnice
- Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
zapisovateľku
- Ing. Eva Bajtošová.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva:
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Eva Bajtošová oboznámila prítomných s
výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Štvrtok, ktoré sa konali dňa
10.11.2018.
d) Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného zastupiteľstva:
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom:
Novozvolený starosta Ing. Ján Greš prečítal sľub a potvrdil ho podpisom pod text
sľubu napísaného na osobitnom liste.
Tým sa novozvolený starosta ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
f) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva:
Starosta prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci zložili sľub poslanca podpisom pod text sľubu, ktorý bol
napísaný na osobitnom liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom
poradí.
g) Vystúpenie novozvoleného starostu:
Novozvolený starosta predniesol krátky príhovor, v ktorom poďakoval všetkým
voličom za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru, zablahoželal novozvoleným
poslancom a poďakoval predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu. Vyslovil
presvedčenie, že nastávajúce štyri roky budú rovnako zmysluplné, aktívne a plné
správnych rozhodnutí, ako tie predchádzajúce roky.

Na základe prezentácie poslancov starosta skonštatoval, že zložením sľubu boli splnené
náležitosti zákona o obecnom zriadení o vzniku funkcie starostu a poslanca. Na rokovaní je
prítomných 9 poslancov a rokovanie nového obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Poslanci na záver úvodnej časti prijali uznesenie 1-U/2018, ktorým osvedčili výsledky volieb
a splnenie zákonom stanovených povinností.
Číslo uznesenia

1-U/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ berie na vedomie
2

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
B/ konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Greš zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová,
Mgr. Milan Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková a Ing. Štefan Oravec zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

9
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková,
Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

9
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
2.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanci prerokovali návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktorý schválili bez pripomienok v znení podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup,
Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Darina Knapíková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
---

3.

Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Starosta vyzdvihol prácu doterajšej obecnej rady a predniesol návrh, aby sa zloženie
obecnej rady nezmenilo a obecná rada v novom funkčnom období pracovala v zložení Ing.
Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup.
Prednostka informovala poslancov, že úlohy obecnej rady určuje Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva.
Poslanci prerokovali a uznesením 2-U/2018 schválili zriadenie obecnej rady a zvolili jej
členov.
Číslo uznesenia
2-U/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Zriaďuje obecnú radu.
B/ Volí za členov obecnej rady poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup
Prezentácia poslancov:
9
3

Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková,
Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

9
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
4.

Zriadenie komisií – mandátová, návrhová, volebná, voľba ich predsedov a členov.
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií mandátovej, návrhovej a volebnej a na
ich zloženie takto:
a) predsedu mandátovej komisie:
Mgr. Anna Hricková
členov mandátovej komisie:
Peter Gaj, Darina Knapíková
b) predsedu návrhovej komisie:
Mgr. Milan Biskup
členov návrhovej komisie:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová
c) predsedu volebnej komisie:
Ing. Štefan Oravec
členov volebnej komisie:
Vladimír Dunčko, Zuzana Grešová
Poslanci prerokovali zriadenie komisií a k návrhu na zloženie nevzniesli žiadne
pripomienky.
Prednostka oboznámila poslancov, že v podmienkach obce Spišský Štvrtok mandátová
komisia okrem iných úloh plní aj úlohy komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v z. n. p.
Úlohy jednotlivých komisií sú stanovené v Rokovacom poriadku komisií obecného
zastupiteľstva.
Poslanci uznesením 3-U/2018 zriadili mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, zvolili ich
predsedov a členov.
Číslo uznesenia

3-U/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Zriaďuje komisie: mandátovú, návrhovú a volebnú
B/ Volí
a) predsedu mandátovej komisie:
členov mandátovej komisie:
b) predsedu návrhovej komisie:
členov návrhovej komisie:
c) predsedu volebnej komisie:
členov volebnej komisie:
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

Mgr. Anna Hricková
Peter Gaj, Darina Knapíková
Mgr. Milan Biskup
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová
Ing. Štefan Oravec
Vladimír Dunčko, Zuzana Grešová
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Za uznesenie hlasovali:

Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková,
Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

9
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
5.

Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Poslanci prerokovali a uznesením 4-U/2018 poverili poslanca Ing. Štefan Oravca
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona
o obecnom zriadení.
Číslo uznesenia
4-U/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
poveruje poslanca Ing. Štefana Oravca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a
ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prezentácia poslancov:
9
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Za uznesenie hlasovali:
9
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková,
Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods.
1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Starosta obce predniesol návrh na poverenie poslancov výkonom funkcie sobášiacich.
Poslanci tento návrh akceptovali a uznesením 5-U/2018 ustanovili ako sobášiacich
poslancov Slávku Bajtošovú a Mgr. Milana Biskupa.
Číslo uznesenia
5-U/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení poverenie
sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2018-2022:
Slávka Bajtošová , Mgr. Milan Biskup
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:

9
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková,
Ing. Štefan Oravec

9
0
5

Zdržali sa hlasovania:

0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Určenie platu starostu obce.
Návrh na určenie platu starostu predniesol Mgr. Milan Biskup. Oboznámil poslancov so
zákonnou zložkou, ktorá je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 – pre našu obec
má násobok hodnotu 2,2. Ďalej navrhol, aby zvýšenie platu bolo zachované na doterajšej
úrovni 40 %.
Poslanci v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení prerokovali plat starostu, ktorý na
základe § 4, ods. 2 zvýšili uznesením 6-U/2018 o 40 %.
Číslo uznesenia
6-U/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
určuje podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení
a) mesačný plat starostu obce Spišský Štvrtok podľa § 3 ods. 1 a násobku podľa § 4 ods.1
b) zvýšenie základného platu podľa § 4 ods. 2 vo výške 40 %.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

9
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Vladimír Dunčko, Peter Gaj, Zuzana
Grešová, Mgr. Anna Hricková, Darina Knapíková,
Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

9
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 07. decembra 2018, Ing. Eva Bajtošová

.............................................................
Ing. Ján Greš
starosta obce

Overovatelia zápisnice
a uznesení:

.............................................................
Ing. Eva Bajtošová
prednostka úradu

Mgr. Anna Hricková
Ing. Štefan Oravec
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