Zápisnica
z 1.- ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch ,
konanej dňa 27. 12. 2010 v sále Kultúrneho domu v Nemčiňanoch.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 1/
Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
otvoril a až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce viedol doterajší starosta p. Ján
Bahýl.
Privítal prítomných občanov , novozvoleného starostu obce p. Slavomíra Očovského,
prítomných novozvolených poslancov OZ, p. Máriu Tušanovú, predsedníčku miestnej
volebnej komisie, hlavnú kontrolórku obce a oboznámil ich s priebehom a následným
návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia, doplnený v bode 13 o Správu nezávislého
audítora.
1/ Otvorenie
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Zhodnotenie volebného obdobia
4/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
5/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií
6/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
7/ Príhovor novozvoleného starostu
8/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
9/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
10/ Voľba zástupcu starostu
a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
11/ Návrh na zriadenie Obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií
a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií
12/ Určenie platu starostovi obce v rozsahu úväzku určeného OZ a odmeňovanie
Poslancov
13/ Správa nezávislého audítora
14/ Diskusia
15/ Schválenie uznesenia
16/ Záver
K bodu 2/
Za zapisovateľku z dnešného zasadnutia určil p. Máriu Šabíkovú.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Petra Erdélyiho a p. Danu
Tóthovú .
K bodu 3/
Pán Ján Bahýl, doterajší starosta obce, v krátkosti zhodnotil svoju činnosť za celé
volebné obdobie. Správa tvorí prílohu zápisnice č. 1.

K bodu 4/
Predsedníčka miestnej volebnej komisie v Nemčiňanoch, p. Mária Tušanová
oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdala osvedčenie o zvolení
novozvolenému starostovi p. Slavomírovi Očovskému a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva. Informácia tvorí prílohu zápisnice č. 2.
K bodu 5/
Doterajší starosta obce p. Ján Bahýl vyzval novozvoleného starostu na zloženie
sľubu. Prečítal zákonom predpísané znenie sľubu . Novozvolený starosta obce p. Slavomír
Očovský po prečítaní sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom liste,
ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 3. Po tomto akte doterajší starosta, p. Ján Bahýl, odovzdal
novozvolenému starostovi obce p. Slavomírovi Očovskému insígnie a vedenie
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tým sa novozvolený starosta obce, p.
Slavomír Očovský ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 6/
Novozvolený starosta obce p. Slavomír Očovský následne prečítal zákonom
predpísané znenie sľubu poslanca. Všetci prítomní poslanci zložili sľub, čo potvrdili
podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený
zoznam poslancov v abecednom poradí. Tvorí prílohu zápisnice č. 4.
K bodu 7/
Novozvolený starosta obce p. Slavomír Očovský , na základe prezenčnej listiny
konštatoval, že sú prítomní všetci 7 poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva
a oznámil prítomným, že ustanovujúce zasadnutie OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania
schopné. Potom predniesol príhovor, v ktorom sa poďakoval voličom za prejavenú dôveru .
Doterajšiemu starostovi p. Jánovi Bahýlovi poprial do ďalšieho života veľa zdravia. Uistil
voličov, že sa bude spolu s poslancami usilovať zveľadiť obec. Vyzval mládež, aby sa
zapájala do života obce, sľúbil, že bude pokračovať v začatých projektoch. Poďakoval sa i p.
Vladimírovi Kesegovi za založenie internetovej stránky obce. Zdôraznil, že len spoločnými
silami môžeme niečo dosiahnuť.
K bodu 8/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie
nasledovný návrh programu rokovania, ktorý bol doplnený v bode 13/ o Správu nezávislého
audítora
1/ Otvorenie
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Zhodnotenie volebného obdobia
4/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
5/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií
6/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
7/ Príhovor novozvoleného starostu

8/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
9/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
10/ Voľba zástupcu starostu
a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
11/ Návrh na zriadenie Obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií
a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií
12/ Určenie platu starostovi obce v rozsahu úväzku určeného OZ a odmeňovanie
poslancov
13/ Správa nezávislého audítora
14/ Diskusia
15/ Schválenie uznesenia
16/ Záver
Poslanci návrh programu rokovania jednohlasne schválili.
K bodu 9/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na
voľbu :
- mandátovej komisie v zložení: Peter Erdélyi – predseda komisie
a Dušan Paukovič – člen komisie. Komisia bola hlasovaním jednohlasne schválená
- návrhovej komisie v zložení:: Mgr. Jana Procházková – predsedníčka komisie a.
Soňa Mináriková – členka komisie. Komisia bola hlasovaním jednohlasne schválená..
- volebnej komisie v zložení:: Zoltán Kéri – predseda komisie a Dana Tóthováčlenka komisie. Komisia bola hlasovaním jednohlasne schválená.
K bodu 10/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil obecnému zastupiteľstvu návrh do
voľby na zástupcu starostu p. Mgr. Janu Procházkovú. Poslanci ju hlasovaním zvolili
s počtom platných hlasov 6, 1 sa zdržal hlasovania , proti: 0.

Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na
poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ podľa § 12 ods.2
prvá veta, ods. 3, tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení pani Soňu Minárikovú . Návrh bol hlasovaním schválený, 6 poslancov
hlasovalo za, 1 sa zdržal hlasovania , proti nebol nikto.
K bodu 11/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil obecnému zastupiteľstvu návrh
na zriadenie:
Obecnej rady v tomto zložení:
Mgr. Jana Procházková – predseda (za: 6 poslancov , 1 sa zdržal hlasovania)
Soňa Mináriková – člen rady (za: 6 poslancov , 1 sa zdržal hlasovania)
Dušan Paukovič – člen rady (za: 6 poslancov , 1 sa zdržal hlasovania)

Obecná rada bola hlasovaním zriadená,

a týchto komisií:
- Komisia pre kultúru, šport a školstvo
predseda komisie: Mgr. Jana Procházková
členovia komisie . Jana Siklenková
Ivana Homolová
Ján Sekereš

( za :6
( za :6
( za :6
( za :6

poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)

Komisia bola zriadená a jej predseda a členovia boli hlasovaním zvolení.
- Komisia pre verejný poriadok
predseda komisie: Dana Tóthová
( za :6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
členovia komisie: Peter Erdélyi
( za :6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
Soňa Mináriková
( za :6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
Zoltán Kéri /náhradník /( za :6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
Komisia bola zriadená a jej predseda a členovia boli hlasovaním zvolení.
- Komisia protipožiarna
predseda komisie: Dušan Paukovič
členovia komisie: Miroslav Bandúr
Jozef Keseg

( za :6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
( za :6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)
( za :6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania)

Komisia bola zriadená a jej predseda a členovia boli hlasovaním zvolení.

K bodu 12/
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch určilo v súlade so zákonom NR SR č.
253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr
90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,83 násobku priemerného platu
zamestnanca v národnom hospodárstve, čo je :744,50 x 1.83
a odmenu poslancov vo výške 9,-€ za jedno zasadnutie. Zástupca starostu nemá plat, iba
v prípade zastupovania starostu.
K bodu 13/
Pani Helena Klimanová, účtovníčka obce, predložila správu nezávislého audítora
o uskutočnenom audite účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Nemčiňany k 31. 12. 2009.
Audit vykonala Ing. Juliana Farkašová , nezávislý audítor. Správa tvorí prílohu zápisnice č.5.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu .

K bodu 14/
DISKUSIA:
-bola prevedená pri jednotlivých bodoch, viac diskutujúcich nebolo.

K bodu 15/
Návrh na uznesenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Nemčiňany zo dňa 27. 12. 2010 predložila predsedníčka návrhovej komisie p. Mgr. Jana
Procházková.

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
3. Voľba zástupcu starostu obce
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií.
5. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
6. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
7. Návrh na odmeňovanie poslancov
8. Správu nezávislého audítora
1.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce Slavomír Očovský zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Miroslav Bandúr, Peter Erdéliy, Zoltán Kéri, Soňa Mináriková,
Dušan Paukovič, Mgr. Jana Procházková, Dana Tóthová

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
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 Nemčiňanoch
poveruje
poslankyňu Soňu Minárikovú zvolávaním a vedením 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 neskorších predpisov.
3. Voľba zástupcu starostu obce

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
volí
za zástupcu starostu obce:

Mgr. Jana Procházková

4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A. z r i a ď u j e :
komisie, a to :

kultúra, šport, mládež
verejný poriadok
protipožiarna

B. v o l í
a) predsedu komisie : kultúra, šport, mládež

Mgr. Jana Procházková

verejný poriadok

Dana Tóthová

protipožiarna

Dušan Paukovič

b)

členov komisie :
a) poslancov
Peter Erdélyi
Soňa Mináriková
Zoltán Kéri (náhradník)
Miroslav Bandúr

verejný poriadok
verejný poriadok
verejný poriadok
protipožiarna

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
Jana Sikleniková
Ivana Homolová
Ján Sekereš
Jozef Keseg

kultúra, šport, mládež
kultúra, šport, mládež
kultúra, šport, mládež
protipožiarna

5. Voľba členov obecnej rady

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A. z r i a ď u j e
Obecnú radu
B. v o l í
Za členov obecnej rady poslancov: Mgr. Jana Procházková
Soňa Mináriková
Dušan Paukovič
6. Určenie mesačného platu starostu

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postaví a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo
výške 1,83 násobku priemerného platu zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009
(744,50 x 1,83)
7. Určenie odmeny poslancov

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
určuje
a) odmenu poslancov vo výške 9,-€ za jedno zasadnutie, na ktorom sa zúčastnia
b) že zástupca starostu nemá plat, iba v prípade zastupovania starostu.

8. Správa nezávislého audítora

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
berie na vedomie
správu nezávislého audítora Ing. Juliany Farkašovej o uskutočnenom audite účtovnej
závierky účtovnej jednotky obce Nemčiňany k 31. 12. 2009.

K bodu 16/
Na záver sa novozvolený starosta obce p. Slavomír Očovský poďakoval prítomným
poslancom ako aj občanom za účasť na 1.- ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Nemčiňanoch a vyhlásil ho za ukončené.

Overovatelia:

Peter Erdélyi:

Dana Tóthová:

Slavomír Očovský
starosta obce

