Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ I/2014

ZÁPISNICA
z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 1.12.2014 o 18,00 hodine v budove komunitného centra pri Obecnom úrade v
Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––-

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k v.r.

OBEC OSTROVANY
O b e c n ý ú r a d v O s t r o v a n o c h, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ I/2014
V Ostrovanoch dňa 24.11.2014

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
I. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
1. decembra 2014 /pondelok/ so začiatkom o 18,00 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch, s týmto
programom :
1/ Otvorenie
2/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Predkladá: predseda miestnej volebnej komisie
3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
5/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce
6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
8/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
10/ Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov, sekretárov a členov
z poslancov obecného zastupiteľstva
Predkladá: starosta obce
11/ Schválenie platu starostu obce
Predkladá: starosta obce
13/ Diskusia
14/ Závery z rokovania
15/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ I/2014

Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 1.12.2014 o
18,00 hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 9 podľa prezenčnej listiny, starosta obce
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Ing. Cyril Revák.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Predkladá: predseda miestnej volebnej komisie
3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
5/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce
6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
8/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
10/ Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov, sekretárov a členov
z poslancov obecného zastupiteľstva
Predkladá: starosta obce
11/ Schválenie platu starostu obce
Predkladá: starosta obce
13/ Diskusia
14/ Závery z rokovania
15/ Záver
K bodu 1 - Otvorenie
1. ustanovujúce zasadnutie OZ zvolal starosta obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rokovania sa zúčastnilo 9
poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Hymna SR.
Starosta obce privítal novozvolených poslancov OZ vo volebnom období 2014-2018 a ostatných
prítomných a predniesol príhovor o plnení hlavných úloh vytýčených po 1. zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2010 pre volebné obdobie 2010 – 2014 (tvorí prílohu zápisnice).
K bodu 2 - Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
(tvorí prílohu zápisnice)
Predseda Miestnej volebnej komisie v Ostrovanoch Mgr. Emil Kriška predniesol prítomným
správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Ostrovany a novozvolenému starostovi

obce a poslancom obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenia o zvolení.
K bodu 3 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce, Ing. Cyril Revák, prečítal znenie sľubu starostu obce, ktorý vlastnoručne podpísal a
tým sa právoplatne stal starostom obce Ostrovany v nastávajúcom volebnom období 2014 - 2018.
K bodu 4 - Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce prečítal znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý prítomní zvolení poslanci
podpísali a tým sa právoplatne stali poslancami Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch v
nastávajúcom volebnom období 2014 - 2018.
K bodu 5 - Vystúpenie novozvoleného starostu obce
(tvorí prílohu zápisnice)
Po podpísaní sľubu sa starosta obce prihovoril prítomným. V príhovore predniesol základné ciele
obecnej samosprávy v nastávajúcom volebnom období 2014 - 2018.
K bodu 6 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
schválili bez pripomienok uznesením č. 1/C1/2014.
K bodu 7 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Mgr. Radoslava Krišku a Martina Šveca, za
zapisovateľku určil Bc. Martinu Lukáčovú.
K bodu 8 - Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie – predseda Mgr. Emil
Kriška, členovia Vincent Lukáč a Mária Rojáková. Starosta obce upozornil poslancov OZ, že zloženie
mandátovej komisia sa volí na celé štvorročné volebné obdobie 2014 – 2018. Svoj návrh odôvodnil
tým, že navrhnutí kandidáti boli členmi miestnej volebnej komisie vo voľbách do samosprávy obce
15.11.2014.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 1/C2/2014.
K bodu 9 - Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom materiálu, ktorý bol doručený poslancom obce a je
zverejnený aj na internetovej stránke obce a vyzval poslancov OZ aby predniesli návrhy na poverenie
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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.
Poslanec Rastislav Švec navrhol Mgr. Slávku Magdovú, poslanec Jozef Bruzda navrhol Rastislava
Šveca a poslanec Radoslav Kriška Jozefa Bruzdu. Starosta obce dal hlasovať o peverení poslankyme
Mgr. Slávke Magdovej , ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia 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 tento návrh schválili uznesením č. 2/2014 pomerom hlasov 6 za, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.
K bodu 10 - Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov, sekretárov
a členov z poslancov obecného zastupiteľstva
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií, ktoré obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať
ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie majú byť zložené z
poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo ( § 15 ods. 1 až 3 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
Poslanci OZ hlasovali o predloženom návrhu na zriadenie komisií OZ a jednohlasne schválili
uznesením č. 3/A/2014 tieto komisie OZ:
- komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
- komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
- komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce.
Poslanec Martin Jaco predložil návrh na zloženie komisií, ktorý upravil návrhom Radoslav Kriška (v
prílohe zápisnice).
Poslanci OZ hlasovali o predloženom upravenom návrhu a jednohlasne schválili uznesením č.
3/B/2014 toto zloženie komisií:
- komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
predseda komisie – MartinJaco
sekretár komisie – Martin Švec
člen komisie
– Miroslav Dužda
- komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
predseda komisie – Rastislav Švec
sekretár komisie – František Červeňák
člen komisie
– Bc. Miroslav Lukáč
- komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce
predseda komisie – Jozef Bruzda
sekretár komisie – Radoslav Kriška
člen komisie
– Mgr. Slávka Magdová
Ďalej poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 3/D/2014, aby predsedovia komisií obecného
zastupiteľstva predložili na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na
neobsadené miesta členov zriadených komisií obecného zastupiteľstva z radov obyvateľov
obce.
K bodu 11 – Schválenie platu starostu obce
(tvorí prílohu zápisnice)
V záujme právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení §11 ods.4 písm. i)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 113/2014 zo dňa
15.8.2014 určilo na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna) v plnom
rozsahu na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018.
Predložený návrh zaraďuje starosta obce Ostrovany na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. do
3. platovej skupiny, t.j. 1,98 – násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 22
% podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. t.j. 1992 € mesačne. Plat sa stanovuje do 31.12.2014. Od
1.1.2015 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku v NH za rok 2014 na základe údajov ŠÚ SR.
Poslanci OZ po prerokovaní tento návrh schválili uznesením č. 4/2014.
K bodu 13 - Diskusia

V diskusii nevystúpil nikto z prítomných.
K bodu 14 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov, sekretárov a členov
z poslancov obecného zastupiteľstva.
4. Schválenie platu starostu obce
1. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce...
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A.berie na vedomie
A1. Správu starostu obce o plnení základných cieľov obecnej samosprávy v uplynulom
volebnom období rokov 2010 – 2014
A2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 2014-2018
A3. Správu mandátovej a volebnej komisie o overení platnosti zloženia sľubu
a o nezlučiteľnosti s funkciami novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva a o výsledkoch a platnosti volieb predsedov komisií, sekretárov
komisií a členov komisií OZ z poslancov obecného zastupiteľstva
A4. Určenie overovateľov zápisnice – Radoslav Kriška
– Martin Švec
A5. Určenie zapisovateľky – Bc. Martina Lukáčová
A6. Správu starostu obce o základných cieľoch obecnej samosprávy vo volebnom období
rokov 2014 – 2018
B. konštatuje, že
B1. Novozvolený starosta obce Ing. Cyril Revák zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
B2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
C. schvaľuje
C1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
C2. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení:
- predseda komisie – Mgr. Emil Kriška
- člen komisie – Vincent Lukáč
- člen komisie – Mária Rojáková
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
poveruje
poslankyňu Mgr. Slávku Magdovú 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.
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov
komisií
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A.zriaďuje
komisie, a to:
- komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
- komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
- komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce
B.volí
a) predsedu komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu - Martin Jaco
- sekretára komisie - Martin Švec
- člena komisie – Miroslav Dužda
b) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – Rastislav Švec
- sekretára komisie - František Červeňák
- člena komisie – Bc. Miroslav Lukáč
c) predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce- Jozef Bruzda
- sekretára komisie – Radoslav Kriška
- člena komisie – Mgr. Slávka Magdová
D. ukladá
Predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrhy na neobsadené miesta členov zriadených komisií obecného
zastupiteľstva z radov obyvateľov obce.
4. Schválenie platu starostu obce
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 s poukazom na § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších
predpisov
A. schvaľuje
plat starostu obce Ostrovany takto:
A1. Starosta obce Ostrovany sa na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. zaraďuje do 3. platovej
skupiny, t.j. 1,98 – násobok mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 22 % podľa § 4 ods.
2 zákona č. 253/1994 Z.z. t.j. 1992 € mesačne.
A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku
v NH za rok 2014 na základe údajov ŠÚ SR.

K bodu 17 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorí vo volebnom období 2010-2014 spolupracovali na zdarnom plnení
volebných predsavzatí a vzorne a spoľahlivo hájili záujmy občanov obce svojich voličov. Zaželal im
veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote a požiadal ich aby boli aj naďalej prínosom pre obec
a spolupracovali s komisiami zriadenými pri OZ. Mimoriadne si cení prácu teraz už ako bývalých
poslankýň Kataríny Triščovej a Viery Bečaverovej. Odchádzajúcim poslancom a poslancom opätovne
zvoleným odovzdal ďakovné listiny za svedomitú prácu pre obec vo volebnom období 2010-2014.
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na 1. Ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva a
zasadnutie ukončil.

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k

Overovatelia zápisnice:
Radoslav Kriška
Martin Švec
Zapísala:
Bc. Martina Lukáčová

-

PRÍLOHY -

OZNÁMENIE
miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb poslancov obecného
zastupiteľstva a volieb starostu obce Ostrovany konaných 15.11.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Miestna volebná komisia oznamuje na dnešnom prvom ustanovujúcom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Ostrovanoch vo volebnom období pre roky 2014 - 2018 výsledky volieb poslancov
obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
Na základe zápisnice miestnej volebnej komisie konštatujem, že pre voľby do orgánov
samosprávy obce Ostrovany bolo v zoznamoch voličov zapísaných 1157 voličov. Počet voličov,
ktorým boli vydané úradné obálky, t.j. počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách 770. Percento
účasti voličov vo voľbách do obecnej samosprávy obce Ostrovany 66,55 %.
Pre voľby starostu obce bolo zaregistrovaných 5 kandidátov a to Elemír Dužda, Marián Dužda,
Bc. Peter Dužda, Mgr. Jozef Jendrek a Ing. Cyril Revák. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce 732. Za starostu obce bol s počtom hlasov 243 zvolený Ing.
Cyril REVÁK.
Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva bolo spolu zaregistrovaných 35 kandidátov.
Vo volebnom obvode Ostrovany sa volilo 9 poslancov. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 709. Za poslancov Obecného zastupiteľstva v
Ostrovanoch boli zvolení títo kandidáti:
Martin Š V E C
Martin J A C O
Rastislav Š V E C
Jozef B R U Z D A
František Č E R V E Ň Á K
Miroslav D U Ž D A
Bc. Miroslav L U K Á Č
Mgr. Slávka M A G D O V Á
Radoslav K R I Š K A

počet hlasov 233
228
224
213
203
195
187
184
181

Miestna volebná komisia konštatuje, že voľby do orgánov samosprávy obce Ostrovany sa
uskutočnili v súlade so zákonom SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov, a že starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
boli právoplatne zvolení.
Preto odporúča prvému ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva zobrať na vedomie
toto oznámenie miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce Ostrovany do orgánov samosprávy obce Ostrovany.
V Ostrovanoch dňa 1. decembra 2014
Mgr. Emil Kriška
predseda MVK

Príloha:
- Kópia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce MVK

Čestné vyhlásenie

Podpísaný starosta obce Ostrovany

..........................................................................................
(uviesť meno)

čestne vyhlasujem, že
nevykonávam funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce podľa §13 ods. 3 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to:
a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej som zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, v ktorej som zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona 1).

V Ostrovanoch dňa 1.12.2014

......................................................................
(vlastnoručný podpis)

1) Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Čestné vyhlásenie

Podpísaný (á) poslanec(kyňa) Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

..........................................................................................
(uviesť meno)

čestne vyhlasujem, že
nevykonávam funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva podľa §11 ods. 2
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to:
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej som zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, v ktorej som zvolený,
d) podľa osobitného zákona 1).

V Ostrovanoch dňa 1.12.2014

......................................................................
(vlastnoručný podpis)

1) Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

SĽUB
starostu obce Ostrovany
vo volebnom období 2014 - 2018

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Ing. Cyril

REVÁK

V Ostrovanoch, dňa 1.12.2014

__________________________

SĽUB
poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch
vo volebnom období 2014 - 2018

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva
ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

BRUZDA Jozef

_______________________

ČERVEŇÁK František

_______________________

DUŽDA Miroslav

_______________________

JACO Martin

_______________________

KRIŠKA Radoslav

_______________________

LUKÁČ Miroslav, Bc.

_______________________

MAGDOVÁ Slávka, Mgr.

_______________________

ŠVEC Rastislav

_______________________

ŠVEC Martin

_______________________

V Ostrovanoch, dňa 1.12.2014

SPRÁVA
mandátovej a volebnej komisie o overení platnosti zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti
s funkciami novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
a o výsledkoch a platnosti volieb predsedov komisií, sekretárov komisií a členov komisií OZ
z poslancov obecného zastupiteľstva
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mandátová a volebná komisia overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu obce
a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a zisťovala, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú
s funkciou starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva na základe nimi predložených
a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení a
osvedčuje,
- že novozvolený starosta obce Ing. Cyril Revák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a
nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce,
- že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Bruzda Jozef, Červeňák František, Dužda
Miroslav, Jaco Martin, Kriška Radoslav, Bc. Lukáč Miroslav, Mgr. Magdová Slávka, Švec Rastislav
a Švec Martin zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a nevykonávajú
funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
Mandátová a volebná komisia osvedčuje priebeh a platnosť volieb predsedov komisií,
sekretárov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva z poslancov obecného zastupiteľstva,
ktoré prebehli v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
1. Za predsedu komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu bol(a) verejným hlasovaním, s
počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Martin Jaco,
2. Za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia bol(a) verejným
hlasovaním, s počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Rastislav Švec,
3. Za predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce bol(a)
verejným hlasovaním, s počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Jozef Bruzda,

4. Za sekretára komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu bol(a) verejným hlasovaním, s
počtom hlasov :

9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Martin Švec,
5. Za sekretára komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia bol(a) verejným
hlasovaním, s počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. František Červeňák,
6. Za sekretára komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce bol(a)
verejným hlasovaním, s počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Radoslav Kriška,
7. Za člena komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu bol(a) verejným hlasovaním, s
počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Miroslav Dužda,
8. Za člena komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia bol(a) verejným
hlasovaním, s počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Bc. Miroslav Lukáč,
9. Za člena komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce bol(a) verejným
hlasovaním, s počtom hlasov :
9 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALO SA, zvolený(á)
p. Mgr. Slávka Magdová.

V Ostrovanoch dňa 1. decembra 2014

členovia mandátovej a volebnej komisie
Vincent Lukáč
Mária Rojáková

predseda mandátovej a volebnej komisie
Mgr. Emil Kriška

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 1.12.2014
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie poverenia poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. poveruje
p. ...................................... poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý je oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia 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.

Dôvodová správa:
Zákon č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 13 ods. 4
písm. a) zákona spresňuje zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady.
Zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady môže v zákonom
ustanovených prípadoch aj iná osoba ako starosta obce.
O týchto prípadoch presne pojednáva
§ 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva
(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o
zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom
období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v
ktorej bolo zvolené.
(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto
zvolal obecné zastupiteľstvo.
(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak
starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo
odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak
nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.
(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri
dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia.
Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho
zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o
slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný
alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom.
Na základe vyššie uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva na rokovaní OZ
predniesť návrhy na poverenie poslanca ústne alebo písomne pred zasadnutím OZ.

Ostrovany december 2014

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 1.12.2014
Číslo programu rokovania : 10

K návrhu na prerokovanie návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich
predsedov, sekretárov a členov z poslancov obecného zastupiteľstva

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
A. zriaďuje
Komisie obecného zastupiteľstva a to:
- komisiu rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
- komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
- komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce
B. volí
Za predsedov komisií, sekretárov komisií a členov komisií poslancov obecného zastupiteľstva:
- komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
predseda komisie –
sekretár komisie –
člen komisie
–
- komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
predseda komisie –
sekretár komisie –
člen komisie
–
- komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce
predseda komisie –
sekretár komisie –
člen komisie
–
D. ukladá
Predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrhy na neobsadené miesta členov zriadených komisií obecného
zastupiteľstva z radov obyvateľov obce

Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov
obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo
( § 15 ods. 1 až 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
Starosta obce predkladá poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zriadenie týchto komisií
obecného zastupiteľstva:
1. Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry mládeže a športu:
Úlohou tejto komisie je:
- organizovanie prednášok a vzdelávacích kurzov z oblasti vzdelávania obyvateľstva k aktuálnym
otázkam života,
- riadenie kultúrnej, osvetovej, klubovej a záujmovej činnosti obyvateľstva, mládeže a detí,
- rozvoj športovej činnosti v obci , organizovanej aj masovej, dospelých, mládeže a detí...
2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia :
Úlohou tejto komisie je:
- ochrana verejného poriadku a životného prostredia v obci,
- kontrolná, ale aj prenesená výkonná právomoc na úseku ochrany VP a ŽP v zmysle zákona o
priestupkoch a všeobecne záväzných nariadení obce,
- návrhy na ukladanie sankčných opatrení ( blokové pokuty ) a podnety na prerokovanie
priestupkov proti VP a ŽP,
- návrhy a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov na týchto úsekoch...
3. Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce:
Úlohou tejto komisie je:
- dbať na účelné využitie finančných prostriedkov obce,
- kontrolná činnosť na úseku finančného hospodárenia obce v spolupráci s hlavným kontrolórom
obce,
- posúdenie rozpočtu obce a záverečného účtu hospodárenia obce,
- dbať o účelné využitie, hospodárenie, zveľadenie a zhodnotenie majetku obce - návrhy na
opatrenia.
- podnety, návrhy, posúdenia a vyjadrenia k zamýšľanej investičnej výstavby obce a k
celkovému rozvoju obce vo všetkých oblastiach života...
Komisie okrem úloh uvedených v tomto návrhu plnia aj úlohy, ktoré sú uvedené v Organizačnom
poriadku obecného zastupiteľstva.
Počet členov komisie je spravidla nepárny (napr. 5) vrátane predsedu a sekretára komisie.
Odporúčam poslancom OZ zriadiť uvedené komisie prípadne podľa potreby rozšíriť o vlastné
návrhy predložené starostovi obce písomne pred zasadnutím OZ, alebo priamo na zasadnutí OZ.
Na prvé zasadnutie postačuje návrh na predsedov komisií, sekretárov a členov z radov poslancov OZ.
Členovia komisií, poslanci OZ, predložia na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
návrhy na neobsadené miesta členov zriadených komisií obecného zastupiteľstva z radov
obyvateľov obce.

Ostrovany december 2014

Predkladám poslancom OZ tento návrh na predsedov komisií, sekretárov a členov poslancov
obecného zastupiteľstva:
1. Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry mládeže a športu:
- predseda komisie –
- sekretár komisie - člen komisie
-

Martin Jaco
Radoslav Kriška
Miroslav Dužda

- poslanec OZ
- poslanec OZ
- poslanec OZ

2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia :
- predseda komisie –
- sekretár komisie - člen komisie
-

Rastislav Švec
František Červeňák
Miroslav Lukáč

- poslanec OZ
- poslanec OZ
- poslanec OZ

3. Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce:
- predseda komisie –
- sekretár komisie - člen komisie
-

Jozef Bruzda
Martin Švec
Slávka Magdová

- poslanec OZ
- poslanec OZ
- poslanec OZ

Predkladá: Martin Jaco, poslanec OZ

Predkladám pozmeňujúci návrh poslancom OZ tento návrh na predsedov komisií, sekretárov a členov
poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry mládeže a športu:
- predseda komisie –
- sekretár komisie - člen komisie
-

Martin Jaco
Martin Švec
Miroslav Dužda

- poslanec OZ
- poslanec OZ
- poslanec OZ

2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia :
- predseda komisie –
- sekretár komisie - člen komisie
-

Rastislav Švec
František Červeňák
Miroslav Lukáč

- poslanec OZ
- poslanec OZ
- poslanec OZ

3. Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce:
- predseda komisie –
- sekretár komisie - člen komisie
-

Jozef Bruzda
Radoslav Kriška
Slávka Magdová

Predkladá: Radoslav Kriška, poslanec OZ

- poslanec OZ
- poslanec OZ
- poslanec OZ

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 1.12.2014
Číslo programu rokovania : 12

K návrhu na prerokovanie schválenia platu starostovi obce

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 s poukazom na § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších
predpisov
A. schvaľuje
plat starostu obce Ostrovany takto:
A1. Starosta obce Ostrovany sa na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. zaraďuje do 3. platovej
skupiny, t.j. 1,98 – násobok mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o ....... % podľa § 4 ods.
2 zákona č. 253/1994 Z.z. t.j. ............. € mesačne.
A2. Plat sa stanovuje do 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude prehodnotený podľa priemerného zárobku
v NH za rok 2014 na základe údajov ŠÚ SR.
Dôvodová správa:
V záujme právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení §11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 113/2014 zo dňa
15.8.2014 určilo na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t.z.
v plnom rozsahu počas celého funkčného obdobia rokov 2014 – 2018.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo určí plat starostu podľa osobitného zákona - zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, kde je uvedené:

§3
(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
§4
(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov
obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,98-násobok,
(2) Plat starostu nemôže byt nižší, ako je ustanovené v § 3ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat
podľa § 3 ods. 1.
(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
(5) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.
(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí
byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
Právne postavenie starostu obce, ako aj základný rozsah jeho kompetencií je upravený v ustanovení
§13 a násl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Podľa cit. zákona s účinnosťou od 1. júna 2011, podľa ustanovenia § 3 ods. 1 patrí starostovi plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok (2013 – 824 €)
a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 vo
výške 1,98.
Plat starostu je podľa uvedeného výpočtu vo výške 1 631,52 €.
Podľa § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. na sumu 1 632 €.
V súlade s § 4 ods. 2 cit. zákona môže miestne zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť tento plat až
o 70%. Vzhľadom na náročnosť práce, veľkosť obce a zodpovednosť za výkon verejnej funkcie
navrhujem zvýšiť plat starostu o 22%. Toto zvýšenie činí 359,04 €.
Z uvedeného vyplýva, že starostovi sa priznáva mesačný plat celkom vo výške
1 632 + 359,04 = 1991,04 €
Vzhľadom na § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje na celé euro nahor, t.j. starostovi sa plat priznáva vo
výške 1 992 €.
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