Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ Jalšové
konaného dňa 10.12.2018
Počet prítomných : 5
Neprítomní:
Ďalej prítomní:

0
Emília Živčáková - končiaci starosta
Marian Paulovič - novozvolený starosta
Michal Tittel - predseda volebnej komisie Jalšové

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
a/ Oznámenie výsledkov voľby starostu/primátora a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi/primátorovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
b/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu/primátora, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom/primátorom
c/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
d/ Vystúpenie starostu/primátora
4. Určenie zástupcu starostu obce
5. Zriadenie komisií , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Určenie platu starostu
7. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a riadila starostka obce Emília Živčáková, ktorá privítala
prítomných poslancov a hostí zasadnutia.
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bol určený - Pažitný Pavol
Za overovateľov zápisnice boli určený poslanci - Masaryk Bohdan , Trnka Martin.
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 3
A/ S výsledkami volieb do orgánov samosprávy oboznámil prítomných p.Tittel Michal – predseda
miestnej okrskovej komisie / viď príloha/
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:

422

Počet voličov, ktorým boli vydané hlas. Lístky:

309

Počet platných hlas. lístkov pre voľby do OZ:

292

Počet platných hlas. lístkov pre voľby starostu:

302

Zvolení kandidáti za poslancov OZ:
Trnka Martin

nezávislý kandidát

170 platných hlasov

Lopata Peter

nezávislý kandidát

151 platných hlasov

Pažitný Pavol

nezávislý kandidát

137 platných hlasov

Masaryk Bohdan nezávislý kandidát

132 platných hlasov

Mokoš Jozef

99 platných hlasov

nezávislý kandidát

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ:
Živčák Boris

nezávislý kandidát

95 platných hlasov

Bečarovičová Lubomíra

nezávislá kandidátka

93 platných hlasov

Mokošová Denisa

nezávislá kandidátka

90 platných hlasov

Pavlovič Miloš

nezávislý kandidát

74 platných hlasov

Maráček Juraj

nezávislý kandidát

69 platných hlasov

Pavlovič Roman

SMER – sociálna demokracia 67 platných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce:
Cepková Gabriela

nezávsilá kandidátka

52 platných hlasov

Pavlovič Marian

nezávislý kandidát

114 platných hlasov

Rusnák Jaroslav

nezávislý kandidát

51 platných hlasov

Živčáková Emília

nezávislá kandidátka

85 platných hlasov

Podľa výsledkov hlasovania za starostu obce bol zvolený Marian Paulovič.
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

B/ Novozvolený starosta obce zložil sľub starostu obce. /viď príloha/ novozvolený starosta obce
prevzal insígnie od doterajšej starostky Emílie Živčákovej , a vo vedení ustanovujúceho zasadnutia OZ
pokračoval novozvolený starosta Marian Paulovič.
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

C/ Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom stanovený sľub poslanca bez výrad a všetci. / viď
príloha/
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

D/ Novozvolený starosta oboznámil prítomných poslancov s víziami do budúceho obdobia.
Poďakoval občanom za to, že prišli k volebným urnám a prejavili svoj názor. Tiež poďakoval za
prejavená dôveru aj novému zastupiteľstvu, ktoré povedie našu obec ďalšie 4 roky. Vynasnažím
sa dokázať, že som na správnom mieste a s podporou nového zastupiteľstva nielen naplniť svoj
volebný program, ale uspokojovať záujmy našich občanov a potreby našej obce. Pretože nie sme tu
len pre občanov, ktorí nás volili, ale pre všetkých našich občanov. Na prvé miesto budem klásť
transparentnosť, pracovitosť a ústretovosť obecného úradu voči našim občanom, pretože my sme tu
pre nich.
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č.4:
Ako svojho zástupcu starosta obce Marian Paulovič určil p. Martina Trnku, pretože zo všetkých
volených poslancov dosiahol najlepší výsledok , občania mu dôverujú a ja verím, že počas mojej
neprítomnosti a aj prítomnosti bude mojou pravou rukou.
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 5.:
Starosta obce Marian Paulovič zo svojej právomoci zriadil tieto komisie.
Komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Predseda: Bohdan Masaryk

členovia komisie: Pavol Pažitný, Jozef Mokoš

Komisiu verejného poriadku a životného prostredia
Predseda: Peter Lopata, 2 členov nech si určí do nasledujúceho zasadnutia OZ.
Komisiu bytovú
Predseda: Martin Trnka

člen : Pavol Pažitný a ďalšieho člena navrhujem doplniť

z obecnej bytovky.

.

Komisiu kultúry a športu
Predseda: Jozef Mokoš,
Z 5 prítomných

za 5

členov komisie nech si doplní z radov našich občanov.
proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 6.:
Vzhľadom k tomu, že som novozvolený starosta, ktorý ešte neodprezentoval prínos do našej obce
svojou prácou, navrhujem, aby mi bol určený základný plat bez percentuálneho navýšenia. A keďže
sa jedná o moju osobu, tak vedenie zastupiteľstva v tomto bode odovzdávam môjmu zástupcovi.

Zástupca:
Vzhľadom k návrhu platu starosta obce otvoril v tomto bode diskusiu, aby poslanci obecného
zastupiteľstva vyjadrili svoj názor.
Poslanci OZ hlasovali za návrh určenia základného platu bez percentuálneho navýšenia podľa Zák. č.
253/1994 a novelou zákona č. 320/2018 podľa § 4 ods. 1. ( Uvedený zákon nadobudol platnosť
01.12.2018 )
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 7
Novozvolený starosta obce na záver poďakoval doterajšej starostke obce p. Živčákovej Emílii
a obecnému zastupiteľstvu za vedenie našej obce v predchádzajúcom období a očakávam spoluprácu
aj do ďalšieho obdobia. Všetkým poďakoval za účasť, za spoluprácu, ktorou dokážeme, že nám na
našej obci záleží. O priebehu odovzdávania funkcie budem informovať na nasledujúcom zasadnutí
OZ, ktoré zvolávam na deň 14.12.2018, kde aj doplníme členov komisií a schválime rozpočet na rok
2019.

Overovatelia zápisnice: Masaryk Bohdan ....................................................
Trnka Martin

Zapísal: Pažitný Pavol

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

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jalšovom
konaného dňa 10. 12. 2018
UZNESENIE č. 39 /2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa - Pažitný Pavol a overovateľov
zápisnice Ing. Bohdan Masaryk, Martin Trnka
UZNESENIE č. 40 /2018
Obecné zastupiteľstvo Jalšové berie na vedomie informáciu predsedu okrskovej volebnej komisie o
výsledku komunálnych volieb./ viď príloha/
z 5 prítomných

za5

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č. 41 /2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia bez pripomienok.
Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č.42 /2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce zložil sľub starostu obce. /viď
príloha/ . Starosta obce prevzal insígnie od doterajšej starostky Emílie Živčákovej , a vo vedení
ustanovujúceho zasadnutia OZ pokračoval novozvolený starosta Marián Paulovič.
z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolení poslanci zložili zákonom stanovený sľub poslanca
všetci. / viď príloha/
z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č.44 /2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o poverení Martina Trnku na
zastupovanie starostu obce v súlade s §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na funkčné
obdobie r. 2018-2022.
z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č.45 /2018
Obecné zastupiteľstvo volí Komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. Komisiu o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predseda: Bohdan Masaryk, členovia komisie: Pavol Pažitný, Jozef Mokoš

Komisiu verejného poriadku a životného prostredia
Predseda: Peter Lopata, 2 členov nech si určí do nasledujúceho zasadnutia OZ.

Komisiu bytovú
Predseda: Martin Trnka, člen : Pavol Pažitný a ďalšieho člena navrhujem doplniť z obecnej
bytovky.
Komisiu kultúry a športu
Predseda: Jozef Mokoš, členov komisie nech si doplní z radov našich občanov.

z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

UZNESENIE č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu bez percentuálneho navýšenia podľa Zák.
č.253/1994 a novelou zákona č. 320/2018 § 4 ods. 1. (Zákon nadobudol platnosť 01.12.2018.)

Z 5 prítomných

za 5

proti 0

zdržal sa 0

V Jalšovom 10.12.2018

Marián Paulovič
starosta obce

