OBEC OĽDZA – 93039 OĽDZA Č. 16

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Oľdza
v roku 2018
konaného dňa 06.12.2018 v Oľdzi

Tel.: 031 / 569 24 77, e-mail: ou.oldza@stonline.sk, IČO: 00305651

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 6.12.2018
Dátum a čas zasadnutia:
6.12.2018, začiatok o 18,00 hodine
Miesto zasadnutia:
Oľdza, malý kultúrny dom
Prítomní:
Doterajší starosta obce: Ing. Mészáros Tibor
Novozvolená starostka obce: Gyurcsiová Ildikó
Poslanci OZ: Csölle Ladislav
Komáčková Jarmila
Mészáros Igor
Ing. Mózes Ferenc
Seregi Vojtech
Hlavný konrolór obce: Ing. Szabóová Sibyla
Predsedníčka MVK: Csivreová Anikó
Obyvatelia obce: viď. prezenčnú listinu
Neprítomní:

-

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Oľdza, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
10. Návrh určenia platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta obce, p. Ing. Mészáros Tibor,
vyhlásil, že ustanovujúce zasadnutie bolo riadne zvolené, skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní novozvolení poslanci OZ v plnom počte, t. j. 5, preto zasadnutie vyhlásil za
uznášania schopné s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Oľdza,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil starosta obce Ildikó Gyurcsiovú.
Za overovateľov určil starosta nasledujúcich poslancov:
1. Jarmila Komáčková
2. Ferenc Mózes, Ing.
Obaja súhlasili.

3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Oľdza,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie, Anikó Csivreová predniesla správu miestnej
volebnej komisie o výsledku volieb obci Oľdza, konaných dňa 10.11.2018. V zozname voličov
bolo zapísaných 403 voličov, vo voľbách sa zúčastnilo 275 voličov, čo predstavuje 68,23%
volebnej účasti. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 272 platných hlasov
a pre voľby starostu obce 275 platných hlasov. (príloha č. 1)
Zvolení poslanci:
1. Igor Mészáros
SMK-MKP
2. Ferenc Mózes
SMK-MKP
3. Vojtech Seregi
SMK-MKP
4. Jarmila Komáčková SMK-MKP
5. Ladislav Csölle
SMK-MKP

počet hlasov:
139
130
129
128
89

Na voľby starostu obce boli traja kandidáti. Za starostu obce bola zvolená Ildikó Gyurcsiová
(nezávislý kandidát) s počtom hlasov 104.
Zápisnicu o výsledku a priebehu hlasovania všetci členovia MVK podpísali bez poznámok.
Po oboznámení výsledkov volieb predsedníčka MVK odovzdala osvedčenia o zvolení
novozvolenej starostke aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a zároveň im
zagratulovala.

4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
Po oznámení sa s výsledkami volieb novozvolená starostka obce Ildikó Gyurcsiová zložila
a podpísala sľub, tak, že predpísaný sľub prečítala a svojim podpisom potvrdila. Doterajší
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starosta Ing. Tibor Mészáros odovzdal novozvolenej starostke insígnie a vedenie prvého
zasadnutia obecného zastupiteľstva. (príloha č. 2)

5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolená starostka prečítala text sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva a zvolení
poslanci jednotlivo, slovami „tak sľubujem“ zložili sľub. Sľub potvrdili aj svojim podpisom.
(príloha č. 3)
Novozvolená starostka zablahoželala poslancom a k výkonu funkcie im popriala veľa
pracovného elánu a sily.

6. Príhovor starostu
Po zložení sľubu poslancov OZ novozvolená starostka predniesla svoj príhovor, v ktorom sa
poďakovala doterajšiemu starostovi Ing. Tiborovi Mészárosovi za dlhoročnú službu a popriala
mu pevné zdravie a pokojné užívanie dôchodkového veku. Starostka v príhovore uviedla, že
sa bude snažiť svojou prácou slúžiť každej skupine obyvateľstva, ďalej, že začne konať
zváženými, a menšími krokmi, aby neuškodila komunite s prudkými zmenami, a vyjadrila
záujem o zapájaní občanov do diania v obci. (viď. prílohu č. 4)
Uznesenie č. 1/2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ildikó Gyurcsiová zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Ladislav Csölle, Jarmila Komáčková, Igor Mészáros, Ferenc
Mózes, Vojtech Seregi

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Novozvolená starostka oboznámila prítomných ďalším programom zasadnutia:
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
10. Návrh určenia platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
K programu nikto nemal pripomienky, starostka navrhla hlasovanie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
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8. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Novozvolená starostka poverila poslanca OZ Igora Mészárosa na vykonanie funkciu
„zástupca starostu“ počas celého funkčného obdobia podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanec Igor Mészáros s funkciou
súhlasil.
Predniesla návrh na poverenie poslanca OZ Ferenc Mózes, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2, ods. 5 a ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanec OZ Ferenc Mózes
s návrhom súhlasil. Starostka dala o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a. berie na vedomie,
že zastupovanie starostu bude vykonávať poslanec OZ Igor Mészáros.
b. poveruje
poslanca Ferenc Mózes zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
Novozvolená starostka poukázala na možnosť podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení,
podľa ktorého obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné
orgány. Oboznámila prítomných hlavnými funkciami komisii pri OZ. Navrhla možnosť
zriadenia nasledujúcich komisií:
- Komisia ekonomická
- Komisia kultúry, športu a zdravia
- Komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- Komisiu ochrany verejného poriadku
- Komisiu pre ochranu verejného záujmu.
Starostka v krátkosti opísala možné úlohy jednotlivých komisii a posunula návrh na diskusiu.
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci OZ, hlavná kontrolórka aj doterajší starosta. Počas tejto
diskusie boli vyjadrené názory o iných možnostiach odborného poradenstva, o záujmoch
obyvateľov a o možných riešení pre dôležitejšie rozhodnutia.
Po tejto diskusie starostka navrhla hlasovať o zriadení komisií jednotlivo s nasledujúcim
výsledkom:
Hlasovanie za zriadenie komisie ekonomickej:
za 0, proti 5, zdržal sa 0
Hlasovanie za zriadenie komisie kultúry, športu a zdravia:
za 0, proti 5, zdržal sa 0
Hlasovanie za zriadenie komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia:
za 0, proti 5, zdržal sa 0
Hlasovanie za zriadenie komisie ochrany verejného poriadku:
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za 0, proti 5, zdržal sa 0
Hlasovanie za zriadenie pre ochranu verejného záujmu:
za 0, proti 5, zdržal sa 0
Starostka ozrejmila, že podľa §14 ods.1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada má byť zložená
z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie a počet členov má
tvoriť najviac tretinu počtu poslancov, v našom prípade to je max 3 poslanci OZ. Starostka
vysvetlila, že obecná rada má podobnú úlohu ako jednotlivé komisie, ale na všeobecnej
úrovni a nie v konkrétnych. Skonštatovala, že ak obecné zastupiteľstvo bude pravidelné
zasadať, zriadenie Obecnej radi nie je opodstatnená. Preto navrhovala Obecnú radu
nezriadiť. Starostka dala hlasovať o návrhu.
Hlasovanie za nezriadenie obecnej rady:
za 5, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza nezriaďuje komisie OZ.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza nezriaďuje obecnú radu.
10. Návrh určenia platu starostu obce
Starostka oboznámila prítomných, že podľa článku I. ods. 1 zákona č. 320/2018, ktorým sa
mení a dopĺňa 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 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 koeficientu podľa §4 ods. 1 pre obce
s počtom obyvateľov od 501 do 1000, ktorý predstavuje 1,83-násobok. Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor. Podľa ods. 2 §4 z. toho istého zákona plat starostu nemôže byť nižší, ako je
ustanovené v §3 ods.1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
Starostka oboznámila prítomných, že do toho času bola stanovená odmena poslancom OZ
na 60,-€ za štvrťrok bez ohľadu na počet zasadnutí v danom štvrťroku. Zo strany poslancov
padol návrh, aby sme túto odmenu vzhľadom na prekročenie hranici počtu obyvateľstva nad
500 zvýšili na 70,-€ za štvrťrok. Iní poslanci vyjadrili svoj nesúhlas. Starostka dala hlasovať
o návrhu.
Hlasovanie za ponechanie odmeny na úrovni 60,-€ za štvrťrok:
za 4, proti 1, zdržal sa 0
Hlavná kontrolórka vyjadrila, že presné podmienky budú zapracované do zásad odmeňovania
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
Berie na vedomie
plat starostu určeného podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NS SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
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11. Diskusia
Starostka vysvetlila poslancom, že tento priestor na zasadnutí slúži, aby členovia OZ mohli
klásť otázky, podnety, postrehy zo života obce, ktoré ich zaujímajú, alebo ktoré treba riešiť.
Starostka: Vzhľadom k dátumu volieb a odovzdávaniu funkcii starostu, čo prinášalo
množstvo mimoriadnych príprav a administratívy navyše, tento rok sa príprava Mikulášskej
oslavy zostala nedoriešená. Starostka vyjadrila, že by bola sama veľmi nespokojná, keby detiobčania boli o túto slávnosť tento rok ukrátení. Preto navrhovala možnosť, aby sme
Mikulášsku slávnosť uskutočnili aspoň s omeškaním, dňa 15.12.2018, t. j. nasledujúcu
sobotu. Starostka posunula tento návrh na diskusiu.
Počas tejto diskusie poslanci vyjadrili, že pre pokročilý dátum realizácia Mikulášskej oslavy
môže byť metúci pre deti. Padol návrh, aby tento rok namiesto Mikulášskeho balíka boli
deťom doručené vianočné balíčky. Na konci diskusie poslanci OZ zhodli na myšlienke, aby sa
financie, ktoré by boli vynaložené na „zrýchlené“ Mikulášske oslavy sa radšej použijú na
financovania osláv dňa detí v nasledujúcom roku. Starostka dala hlasovať.
Hlasovanie za to, aby Mikulášska oslava sa v roku 2018 nekonala:
Za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starostka: Vzhľadom na to, že štatút obce už dlhšiu dobu nebol aktualizovaný, starostka
oboznámila poslancov OZ, že mieni tento štatút prehodnotiť a v spolupráci s hlavnou
kontrolórkou pripraví pripomienky a návrhy na nasledujúce zasadnutie, kde o tieto
pripomienky a návrhy bude zastupiteľstvo rozhodovať.
Starostka: Oboznámila prítomných o tom, že do toho dňa bolo potrebné platobné príkazy
potvrdiť dvoma podpismi a to podpisom starostu a podpisom zástupcu starostu. Starostka
vyjadrila, že tento zvyk pre výhody dvojitej kontroly by chcela zanechať.
Hlavná kontrolórka: Predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
obdobie mesiacov január-apríl 2019 (príloha č. 5) a vysvetlila priebeh a podmienky tejto
činnosti. Následne sa o tento návrh hlasovalo.
Hlasovanie za prijatie návrhy kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky:
Za 5, proti 0, zdržal sa 0
V bode diskusia nikto iný nemal námety a pripomienky.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo obce nezrealizuje Mikulášsku oslavu v roku 2018.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie
mesiacov január-apríl 2019.
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12. Záver
Na záver starostka obce skonštatovala, že zasadnutie splnilo všetky plánované body
programu, poďakovala poslancom OZ za aktívnu účasť, popriala všetkým prítomným
požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku veľa šťastia, zdravia
a pracovného elánu a tým zasadnutie uzatvorila.

Ildikó Gyurcsiová
starosta obce

Overovatelia:
___________________________
Jarmila Komáčková

___________________________
Ferenc Mózes

Zapísala: Ildikó Gyurcsiová
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UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
zo dňa 06.12.2018
Uznesenie č. 1/2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
c. berie na vedomie
3. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. vystúpenie novozvoleného starostu
d. konštatuje, že
3. novozvolený starosta obce Ildikó Gyurcsiová zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce
4. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Ladislav Csölle, Jarmila Komáčková, Igor Mészáros, Ferenc
Mózes, Vojtech Seregi
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
c. berie na vedomie,
že zastupovanie starostu bude vykonávať poslanec OZ Igor Mészáros.
d. poveruje
poslanca Ferenc Mózes zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza nezriaďuje komisie OZ.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza nezriaďuje obecnú radu.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
Berie na vedomie
plat starostu určeného podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NS SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo obce nezrealizuje Mikulášsku oslavu v roku 2018.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie
mesiacov január-apríl 2019.
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