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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 11. 2018 

 

 
Prítomní:   1. František Mašlej 

                    2. Jozef Bandžak 

                    3. PaedDr. Branislav Baran, MBA 

                    4. František Bartoš 

                    5. Michal Boleš 

                    6. Mgr. Jozef Motýľ 

                    7. Ján Talian 

                    8. Mgr. Jozef Tomáš 

 

Viď. prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

7. Voľba mandátovej komisie a volebnej komisie 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Určenie zástupcu starostu obce 

10. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií 

11. Zriadenie poslaneckých obvodov 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Diskusia 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

1. Otvorenie 
 

V úvode ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva odznela štátna hymna.  

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. František Mašlej, ktorý prítomných 

privítal na zasadnutí. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Božena Bindasová. Za overovateľov zápisnice boli  

zvolení: PaedDr. Branislav Baran, MBA a Mgr. Jozef Motýľ. 
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3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy v obci oboznámil prítomných predseda  

volebnej komisie Mgr. František Mašlej. Za starostu obce bol opätovne zvolený p. František 

Mašlej. Novozvolenému starostovi obce a poslancom predseda volebnej komisie odovzdal 

osvedčenia o zvolení. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Novozvolený starosta obce p. František Mašlej zložil zákonom predpísaný sľub starostu  

obce, ktorý potvrdil svojím podpisom. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili  sľub poslancov do rúk starostu obce  

p. Františka Mašleja, ktorý potvrdili svojím podpisom. Zloženie poslancov obecného zastupi- 

teľstva: 

     Jozef Bandžak 

     PaedDr. Branislav Baran, MBA 

     František Bartoš 

     Michal Boleš 

     Mgr. Jozef Motýľ 

     Ján Talian 

     Mgr. Jozef Tomáš 

 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce p. František Mašlej predložil prítomným poslancom program ustanovu- 

júceho zasadnutia obecného zasadnutia, ktorý prítomní jednohlasne schválili. Viď. uznesenie OZ. 

 

7. Voľba mandátovej komisie  a volebnej komisie 

 

Prítomní poslanci schválili mandátovú a volebnú komisiu podľa predloženého návrhu.  

Viď. uznesenie OZ. 

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva poverili p. Jána Taliana 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Viď. uznesenie OZ. 
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9. Určenie zástupcu starostu obce 

 

Starosta obce p. František Mašlej v zmysle § 13 b/ ods. 1 zákona č. 369/1990  Z. z.  

o obecnom zriadení určil za zástupcu starostu obce Mgr. Jozefa Motýľa. Viď. uznesenie OZ. 

 

10.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií 

 

V obci boli zriadené 5 komisie a to: 

- komisia finančná a pre správu obecného majetku 

- komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností 

- komisia pre školstvo, kultúru a šport 

- komisia pre výstavbu a územné plánovanie 

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Zloženie jednotlivých komisií: 

 

- komisia finančná a pre správu obecného majetku: 
predseda komisie:                                        Mgr. Jozef Tomáš 

členovia komisie:                                         PaedDr. Branislav Baran, MBA 

                Mgr. Pavol Šebeš 

 

- komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností 
predseda komisie:                                         Jozef Bandžak 

členovia komisie:                                          Ján Talian 

                                                                      Ján Centek 

 

- komisia pre školstvo, kultúru a športu 
predseda komisie:                                    František Bartoš 

členovia komisie:                                          Mgr. Jozef Motýľ 

                                                                      Bc. Miroslav Mihok 

 

- komisia pre výstavbu a územné plánovanie 
predseda komisie:                                          Michal Boleš 

členovia komisie:                                          Jozef Hudáček 

                                                                      Martin Eliáš  

 

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
predseda komisie:                                          Ján Talian 

členovia komisie:                                          Mgr. Jozef Motýľ 

                                                                      Jozef Bandžak 

                                                                      PaedDr. Branislav Baran, MBA 
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11. Zriadenie poslaneckých obvodov 

 

V obci bolo zriadených 7 poslaneckých obvodov: 

 

Poslanecký obvod č. 1            PaedDr. Branislav Baran, MBA 

Poslanecký obvod č. 2            Mgr. Jozef Tomáš 

Poslanecký obvod č. 3            Ján Talian  

Poslanecký obvod č. 4            Mgr. Jozef Motýľ 

Poslanecký obvod č. 5            Michal Boleš 

Poslanecký obvod č. 6            František Bartoš 

Poslanecký obvod č. 7            Jozef Bandžak 

 

12. Určenie platu starostu obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva určili plat starostovi obce p. Františkovi Mašlejovi  

s účinnosťou od 01. 12. 2018 podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov zvýšený o 10% podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR. Viď. 

uznesenie OZ. Odmena  poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií podľa Zásad 

odmeňovania poslancov a členov komisií. 

 

13. Diskusia 

 

V diskusii vystúpil  novozvolený starosta obce p. František Mašlej, ktorý poďakoval  

odchádzajúcim poslancom a menovaným členom komisií za dobrú spoluprácu za predchádzajúce 

volebné obdobie a odovzdal im pamätné listy. 

 

14. Rôzne 

 

V bode rôznom vystúpil starosta obce p. František Mašlej, ktorý navrhol vyplatenie  

odmien pre poslancov,  menovaných členov komisií a pre kontrolóra obce. Viď. uznesenie OZ. 

 

15. Záver 

 

Kedže program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný  starosta obce  

poďakoval prítomných za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

         František   M a š l e j 

            starosta obce 

 

Zapísala: Bindasová 
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Overovatelia:  1. PaedDr. Branislav Baran, MBA                          ...................................... 

 

 

                        2. Mgr. Jozef Motýľ              ......................................   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


