OBEC – Obecný úrad - TVAROŽNÁ , Tvarožná 27, 059 71.
ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 5.12.2018
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,00 hod.
17,30 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

7+1
0

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Dagmar Mathiová, ktorá privítala
prítomných na zasadaní OZ.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa.
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
b/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom.
c/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d/ Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Voľba návrhovej komisie
6. Menovanie zástupcu starostu obce
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v
zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
9. Určenie platu starostu obce
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia
12. Záver.

Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Mária Rabianská.

- 2  k bodu 3 programu :
a/ V tomto bode prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Lucia Pirhalová
Správu miestnej volebnej komisie obce Tvarožná o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce Tvarožná, ktorú vypracovala zapisovateľka MVK Mgr. Mária Rabianská.
Po prečítaní správy odovzdala predsedníčka MVK osvedčenia o zvolení novozvolenej
starostke obce Ing. Dagmar Mathiovej a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
V tomto bode sa novozvolená starostka obce vzdala mandátu poslanca, keďže bola zvolená aj
za starostku obce a súčasne aj za poslankyňu OZ, z toho dôvodu na uvoľnené miesto
poslanca nastúpil 1. náhradník - Ján Horoba.
b/ V tomto bode starostka obce zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdila podpisom,
prevzala insígnie a vedenie obecného zastupiteľstva.
c/ Následne starostka obce prečítala znenie sľubu poslanca, ktorý v abecednom poradí zložili
všetci poslanci a podpisom ho potvrdili.
Starostka obce oznámila prítomným, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať
sa.
d/ Novozvolená starostka obce Tvarožná Ing. Dagmar Mathiová predniesla príhovor.
K bodu 3 bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 4 programu :
V tomto bode predložila starostka obce návrh Programu rokovania, ktorý bol schválený a za
overovateľom zápisnice boli určení Miroslav Zakopjan a Marcela Šugareková.
 k bodu 5 programu :
Do návrhovej komisie boli zvolení Ján Horoba a Radoslav Zakopjan.
 k bodu 6 programu :
V tomto bode oboznámila starostka obce prítomných, že za zástupcu starostky obce menuje
poslanca Miroslava Zakopjana. OZ túto informáciu vzalo jednohlasne /7ZA/ na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
 k bodu 7 programu :
V tomto bode navrhla starostka obce prítomným, aby obecné zastupiteľstvo poverilo
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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, to je z dôvodu nečinnosti. OZ po krátkej diskusii poverili touto úlohou
jednohlasne /7ZA/ poslanca Radoslava Zakopjana.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 8 programu :
V tomto bode predložila starostka obce prítomným návrh na zriadenie komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z., ktorá je
povinná. Za členov komisie boli zvolení jednohlasne /7ZA/ Miroslav Zakopjan, ktorý bol
zvolený za predsedu komisie a za členov boli ďalej zvolení Ján Horoba a Valent Horník.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

- 3  k bodu 9 programu :
V tomto bode požiadala starostka obce o určenie platu starostky obce podľa rozsahu výkonu
funkcie starostu obce, určeného doterajším obecným zastupiteľstvom t.j. 100% úväzok.
V zmysle § 11, ods. 4, písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok t.j. za
rok 2017 - 954 € a príslušného násobku, čo v našom prípade je v rozmedzí 501 – 1000
obyvateľov – 1,83 násobok.
Na základe týchto skutočností bol jednohlasne /7ZA/ určený plat starostky obce Tvarožná Ing.
Dagmar Mathiovej vo výške 1746 €/ mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu t.j. od
5.12.2018.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
 k bodu 10 programu :
V tomto bode nikto nevystúpil.
 k bodu 11 programu :
Návrh uznesenia, ktoré bolo schválené prečítal člen návrhovej komisie poslanec Ján Horoba.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská
V Tvarožnej, dňa 10.12.2018

----------------------------Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Overovatelia :
1. --------------------2. ---------------------

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 5.12.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 1/2018
k bodu 3 - Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej
A.berie na vedomie
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. novozvolená starostka obce Ing. Dagmar Mathiová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci : 1. Valent Horník
2. Ján Horoba
3. Juraj Kellner
4. Peter Madeja
5. Marcela Šugareková
6. Miroslav Zakopjan
7. Radoslav Zakopjan
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Uznesenie č. 2/2018
k bodu 6 - Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej
A.berie na vedomie
informáciu starostu obce, že zástupcom starostky obce Tvarožná bude poslanec
- Miroslav Zakopjan

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

- 2 -

Uznesenie č. 3/2018
k bodu 7 - Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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.
Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej p o v e r u j e poslanca Radoslava Zakopjana
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 č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Uznesenie č. 4/2018
k bodu 8 - Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľbu predsedov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej
A.zriaďuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
B.volí
a) predsedu komisie - Miroslav Zakopjan
b) členov komisie : - Valent Horník
- Ján Horoba

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

-

3 -

Uznesenie č. 5/2018
k bodu 9 - Určenie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej u r č u j e v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami a v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za r. 2017(954 €) a násobku 1,83 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu (5.12.2018).

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

