Obecný úrad Gôtovany

V Gôtovanoch 03.12.2018

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch ktoré sa
konalo dňa 28.11.2018 o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program ustanovujúceho zasadnutia
1. Úvodné náležitosti
a) otvorenie zasadnutia
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom
obecného zastupiteľstva - Ing. Alexander Čerevka
d) zloženie sľubu starostu
e) zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
f) príhovor starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
3. Určenie zástupcu starostu
4. Určenie odmeny obecnému kontrolórovi Ing. Pavlovi Tylkovi
5. Zvolenie predsedov komisií
6. Rôzne
7. Návrhy na uznesenia
8. Záver

ROKOVANIE

K bodu 1a / Zasadnutie ustanovujúceho obecné zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Cút
a privítal všetkých prítomných
K bodu 1a / Starosta obce Jozef Cút určil zapisovateľku - Bc. Alenu Florovú a overovateľov
Zápisnice – p. Evu Hrbkovú a Mgr. Janu Štetkovú.
K bodu 1c / Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Alexander Čerevka oboznámil
prítomných s výsledkami volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
v obci Gôtovany, ktoré sa konali dňa 10.11.2018
Počet zapísaných voličov :
373
Počet zúčastnených voličov : 238
Percento účasti voličov :
64 %

Voľby starostu obce podľa počtu získaných platných hlasov
Novozvolený starosta obce Gôtovany
1. Jozef Cút
157 hlasov
_______________________________
2. Ing. Daniela Čerevková
77 hlasov
Voľby poslancov obecného zastupiteľstva Gôtovany podľa počtu získaných
platných hlasov
Novozvolení poslanci OZ Gôtovany
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Jana Štetková
Miroslav Gemzický
Eva Hrbková
Ing. Daniela Čerevková
Viera Cabanová

177 hlasov
149 hlasov
137 hlasov
121 hlasov
114 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ podľa počtu
získaných platných hlasov
1. Ing. Ján Donoval
2. Ľubica Štetková

110 hlasov
88 hlasov

K bodu 1d / Jozef Cút zložil zákonom, predpísaný sľub starostu obce, ktorý potvrdil
svojim podpisom a prevzal osvedčenie o zvolení.
K bodu 1e / Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub,
ktorí potvrdili svojim podpisom a prevzali osvedčenia o zvolení v nasledovnom
abecednom poradí - Viera Cabanová
Ing. Daniela Čerevková
Miroslav Gemzický
Eva Hrbková
Mgr. Jana Štetková
K bodu 2f / Novozvolený starosta obce Gôtovany Jozef Cút v úvode pogratuloval
poslancom ku zvoleniu a poprial veľa úspechov pri spoločnej práci. Ďalej
oboznámil prítomných poslancov s pokračovaním začatých aktivít ako oplotenie
cintorína vo vyšnej časti obce a rekonštrukcia obecného domu vo vyšnej časti
obce.

K bodu 2 / Novozvolenému zastupiteľstvu bol predložený návrh ďalšieho rokovania
ustanovujúceho zasadnutia s pripomienkou o doplnenie bodov rokovania.
3. Určenie zástupcu starostu
4. Určenie odmeny obecnému kontrolórovi Ing. Pavlovi Tylkovi
5. Zvolenie predsedov komisií

.

6. Rôzne
7. Návrhy na uznesenia
8. Záver
Pôvodný program rokovania nebol schválený
Hlasovanie : Za - 0 poslancov
Proti - 5 poslancov
Zdržal sa – 0
Po doplnení bodov rokovania bol schválený nový program rokovania:
3. Určenie zástupcu starostu
4. Určenie odmeny obecnému kontrolórovi Ing. Pavlovi Tylkovi
5. Zvolenie predsedov komisií
6. Určenie platu starostu obce Gôtovany
7. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
8. Rôzne
9. Návrhy na uznesenia
10. Záver
Hlasovanie : Za - 5 poslancov
Proti - 0
Zdržal sa - 0

K bodu 3/ Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s určením zástupcu starostu. Na
základe najvyššieho počtu získaných platných hlasov určil za zástupcu starostu
obce Gôtovany Mgr. Janu Štetkovú, ktorá bude zároveň oprávnená zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12. odst. 2 prvá veta, odst. 3
tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení
Oznámenie starostu obce zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 4 / Starosta obce Jozef Cút predložil prítomným poslancom návrh na schválenie
ročnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce Ing. Pavlovi Tylkovi a to vo výške 20%
z ročného platu. t.j 264,- eur. Predložený návrh poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie : Za - 5 poslancov
Proti - 0
Zdržal sa - 0

K bodu 5 / V obci Gôtovany boli navrhnuté nasledovné komisie obecného zastupiteľstva
s návrhom predsedov jednotlivých komisií
- komisia verejného poriadku
predseda Miroslav Gemzický
Hlasovanie : Za - 5 poslancov
Proti - 0
Zdržal sa - 0
- komisia pre rozvoj obce
Hlasovanie : Za - 5 poslancov
Proti - 0
Zdržal sa - 0

predseda Ing. Daniela Čerevková

- komisia pre kultúru a šport
Hlasovanie : Za - 5 poslancov

predseda Eva Hrbková

Proti - 0
Zdržal sa - 0
- komisia životného prostredia
Hlasovanie : Za - 4 poslancov
Proti - 0
Zdržal sa - 1

predseda Viera Cabanová

- komisia pre sociálne veci
Hlasovanie : Za - 5 poslancov
Proti - 0
Zdržal sa - 0

predseda Mgr. Jana Štetková

K bodu 6 / Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
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 plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,49 (podľa § 4 ods. 1)
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu t.j. 28.11.2018 mesačný plat vo výške 1422,eur.
Hlasovanie : Za - 5 poslancov
Proti - 0
Zdržal sa - 0

K bodu 7 / Starosta obce Jozef Cút predložil prítomným poslancom návrh na vyplatenie
náhrady platu starostu Obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 23
dní. Nakoľko starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie
v zmysle Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie
dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka práce jediná výnimka kedy možno
zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie
pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj
pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia §2 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o tom rozhodne obecné
zastupiteľstvo. Dôvodom nevyčerpanej dovolenky bola pracovná vyťaženosť.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní odsúhlasilo preplatenie 13 dní dovolenky
a o presunutí 10 dní do ďalšie funkčného obdobia.
Hlasovanie : Za - 5 poslancov
Proti – 0
Zdržal sa - 0

K bodu 8 / Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s potrebou zvýšenia poplatkov za
komunálny odpad nakoľko v roku 2019 sa značne zvýšia náklady za vývoz
uloženie komunálneho odpadu. Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa zverejnil na pripomienkovanie na
webovej stránke obce
Ďalej poslanci zobrali na vedomie
- pripomienku Ing. Daniely Čerevkovej k vytlačeniu informatívnych letákov pre
občanov k problematike zvýšenia poplatkov za komunálny odpad, pripomienku
ku komunikáciu s občanmi formou osobných stretnutí.
- pripomienku Ing. Alexandra Čerevku k vysporiadaniu pozemkov pod
budovami AGRO INVEST AR (bývalé štátne majetky) a vytýčenie
strategických cieľov rozvoja obce
K bodu 9 / Po vyčerpaní bodov programu bol prítomným poslancom predložený návrh
uznesení z ustanovujúceho zasadnutia. Návrh uznesení bol jednohlasne
schválený.
Hlasovanie : Za - 5 poslanci
Proti - 0
Zdržal sa – 0
K bodu 10 / Na záver starosta obce Jozef Cút poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil.
Zapisovateľ : Bc. Alena Florová

Overovatelia zápisnice : Mgr. Jana Štetková
Eva Hrbková

v.r.

v.r.
v.r.

v.r.
Jozef Cút
starosta obce

