Obec Plavecký Mikuláš
Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307

Z á p i s n i c a
z 1. slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa
7. decembra 2018 o 17:00 hodine v budove Svadobky
Prítomní:

pani starostka obce Marta Hlavatá
novozvolený starosta Ing. Peter Válek
7 novozvolených poslancov
2 odchádzajúci poslanci - Bc. Lenka Kubisová, Peter Glajšek
hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga
ostatní pozvaní hostia a občania (viď pripojenú prezenčnú listinu)

Program:

1.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Správa o činnosti obce za uplynulé obdobie

4.

Informácia o voľbách do samosprávy

5.

Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie osvedčenia o
zvolení

6.

Príhovor nového starostu

7.

Zloženie

sľubu

poslancov

novozvoleného

zastupiteľstva

a odovzdanie osvedčení o zvolení
8.

Schválenie

programu

ustanovujúceho

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva
9.

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

10.

Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov komisií

11.

Určenie zástupcu starostu, sobášiacich, sobášnych dní a miesta
sobášenia

12.

Schválenie uznesenia

13.

Diskusia a záver

Overovatelia:

Bc. Martin Kovár
Ing. Radovan Ščepka

Zapisovateľka:

Bc. Emília Balúchová

1

K bodu 1 a 2/
V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila
starostka obce p. Marta Hlavatá. Privítala prítomných poslancov, pozvaných hostí a všetkých
občanov. Oboznámila ich s programom slávnostného ustanovujúceho zastupiteľstva. Navrhla
overovateľov a zapisovateľku zápisnice. Za overovateľov boli navrhnutí Bc. Martin Kovár a Ing.
Radovan Ščepka a za zapisovateľku Bc. Emília Balúchová.
Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok.

K bodu 3/
Starostka obce pani Marta Hlavatá prečítala všetkým prítomným Správu o činnosti obce za
uplynulé obdobie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Odchádzajúca starostka pani Marta Hlavatá sa rozlúčila poďakovaním za dôveru a spoluprácu
v uplynulom volebnom období a požiadala predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Marcela
Šeligu, aby prítomných informoval s výsledkami volieb do samosprávy obcí.

K bodu 4 a 5/
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Marcel Šeliga oboznámil prítomných o počte platných
hlasov na funkciu starostu obce a taktiež o počte platných hlasov jednotlivých kandidátov na
poslancov OZ. Srdečne im zablahoželal k zvoleniu.
Následne požiadal Ing. Petra Válka, aby vykonal slávnostný akt zloženia sľubu starostu.
Odovzdal novozvolenému starostovi Osvedčenie o zvolení za starostu obce Plavecký Mikuláš na
nadchádzajúce 4-ročné obdobie. Starosta Ing. Peter Válek sľub spečatil svojim podpisom.
Predseda volebnej komisie odovzdal vedenie zasadnutia novozvolenému starostovi obce Ing.
Petrovi Válkovi.

K bodu 6 a 7/
Novozvolený starosta obce Ing. Peter Válek sa prihovoril poslancom, prítomným hosťom
a občanom slávnostným príhovorom, v ktorom vyjadril svoju vďaku za dôveru, ktorú mu občania
preukázali vo voľbách.
Starosta Ing. Peter Válek vyzval novozvolených poslancov, aby predstúpili v abecednom poradí
a do jeho rúk zložili sľub. Znenie sľubu podpísali.

K bodu 8/
Starosta obce sa ujal ďalšieho rokovania a predložil návrh programu ustanovujúceho zasadnutia
OZ, s ktorým prítomní poslanci súhlasili.

K bodu 9/
Starosta obce predložil poslancom zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Za
členov boli navrhnutí poslanci RNDr. Alena Nemcová, Mgr. Marta Hlavatá a Mgr. art. Martin
Hartiník.
2

K bodu 10/
Starosta predložil návrh na zriadenie komisií, ktoré by mali pracovať pri obecnom
zastupiteľstve:








Komisia stavebná
Komisia kultúrna
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia sociálno-zdravotná
Komisia verejného poriadku
Komisia životného prostredia
Komisia na ochranu verejného záujmu

Za predsedov vyššie uvedených komisií navrhol:








Predseda stavebnej komisie
Predseda kultúrnej komisie
Predseda komisie školstva, mládeže a športu
Predseda komisie sociálno-zdravotnej
Predseda komisie verejného poriadku
Predseda komisie životného prostredia
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Ladislav Klíma
RNDr. Alena Nemcová
Ing. Ľubomír Hajduk
Ing. Radovan Ščepka
Bc. Martin Kovár
Mgr. art. Martin Hartiník
Mgr. Marta Hlavatá

K bodu 11/
Starosta predložil návrh na sobášiaceho poslanca, ktorý ho bude zastupovať v prípade jeho
neprítomnosti. Týmto poslancom je Bc. Martin Kovár.
Ako sobášne dni navrhol starosta obce sobotu, prípadne piatok.
Iné vhodné miesto na sobášenie mimo obradnej miestnosti nebolo navrhnuté, preto sa sobášny
obrad bude konať iba v obradnej miestnosti obecného úradu. Vo výnimočných prípadoch, ako je
ohrozenie života, je prípustné aj nemocničné lôžko a pod.

K bodu 12/
Za mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu predniesla RNDr. Alena Nemcová návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši:
A. Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
2. Príhovor starostky s vyhodnotením činnosti za uplynulé obdobie
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce Ing. Peter Válek zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
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Ing. Ľubomír Hajduk
Mgr. art. Martin Hartiník
Mgr. Marta Hlavatá
Ladislav Klíma
Bc. Martin Kovár
RNDr. Alena Nemcová
Ing. Radovan Ščepka

C. Zriaďuje komisie:
 Komisiu stavebnú
 Komisiu kultúrnu
 Komisiu školstva, mládeže a športu
 Komisiu sociálno-zdravotnú
 Komisiu verejného poriadku
 Komisiu životného prostredia
 Komisiu na ochranu verejného záujmu
D. Volí predsedov komisií:
 Predseda stavebnej komisie:
 Predseda kultúrnej komisie:
 Predseda komisie školstva, mládeže a športu
 Predseda sociálno-zdravotnej komisie
 Predseda komisie verejného poriadku
 Predseda komisie životného prostredia
 Predseda komisie na ochranu verejného záujmu
E. Určuje:
1. Sobášiacich:
2. Sobášne dni:
3. Miesto na sobášenie:

Ladislav Klíma
RNDr. Alena Nemcová
Ing. Ľubomír Hajduk
Ing. Radovan Ščepka
Bc. Martin Kovár
Mgr. art. Martin Hartiník
Mgr. Marta Hlavatá

Ing. Peter Válek
Bc. Martin Kovár
sobota, piatok
obradná miestnosť obecného úradu
Vo výnimočných prípadoch, ako je ohrozenie života, je
prípustné aj nemocničné lôžko a pod.

F. Ukladá:
Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy členov
komisií obecného zastupiteľstva.
G. Odporúča
Starostovi obce zvolať do 30 dní riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
H. Berie na vedomie určenie zástupcu starostu, ktorým je Bc. Martin Kovár.

Hlasovanie:
Zo 7 prítomných poslancov:
Za: 7
zdržal sa: 0

proti: 0
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K bodu 13/
V bode rôzne vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Šeliga, ktorý oboznámil poslancov
a prítomných o tom, aký bude mať novozvolený starosta Ing. Peter Válek plat. Nakoľko starosta
obce Plavecký Mikuláš je starostom obce, ktorá má počet obyvateľov do 1000, plat sa mu podľa
zákona vypočíta ako priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017, to je 954,-- € x
koeficient 1,83 so zaokrúhlením nahor. Plat novozvoleného starostu je teda zo zákona 1.746,00 €.
Tento základný plat nepodlieha schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom, ale je určený priamo zo
zákona 253/1994 Z. z., § 4 ods. 3. Ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne plat starostovi navýšiť,
môže až do výšky 60 %, potom musí byť jeho plat schválený obecným zastupiteľstvom.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým za účasť, otvoril
diskusiu a prítomným ponúkol občerstvenie.
Overovatelia zápisnice:
Bc. Martin Kovár

_________________________

Ing. Radovan Ščepka

_________________________

Zapisovateľka:
Bc. Emília Balúchová

_________________________

V Plaveckom Mikuláši,
dňa 10. decembra 2018

Ing. Peter Válek
starosta obce
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