OBEC – Obecný úrad - TVAROŽNÁ , Tvarožná 27, 059 71.
ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 1.12.2014.
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 hod.
17.30 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

7+1
0

Rokovanie otvorila a viedla staronová starostka obce Ing. Dagmar Mathiová, ktorá
privítala prítomných na ustanovujúcom zasadaní OZ.
Určila zapisovateľku, ktorou sa stala Mgr. Mária Rabianská.
Za overovateľov zápisnice boli určení Marián Madeja a Miroslav Zakopjan.
Potom vyzvala starostka obce predsedkyňu miestnej volebnej komisie v Tvarožnej
Mgr. Janu Holazovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami voľby starostu obce a volieb
do obecného zastupiteľstva v Tvarožnej, konané dňa 15.11.2014.
Predsedkyňa MVK prečítala výsledky volieb a následne odovzdala novozvolenej starostke
obce a poslancom novozvoleného OZ osvedčenia o zvolení. Výsledky tvoria prílohu
zápisnice.
Starostka obce zložila sľub a ujala sa vedenia prvého zasadania obecného
zastupiteľstva.
Následne prečítala znenie sľubu poslanca, ktorý poslanci postupne v abecednom
poradí zložili svojim podpisom pod text sľubu. Všetci poslanci daný sľub podpísali.
Starostka obce vyhlásila, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa
a oznámila to prítomným.
Novozvolená starostka obce Ing. Dagmar Mathiová predniesla príhovor a následne
predložila návrh programu rokovania.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Určenie platu starostu.
10. Návrh Dodatku č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov v obci Tvarožná.
11. Diskusia.
12. Záver.

-2Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 7 programu :
Starostka obce prečítala návrh programu rokovania. Tento program bol jednohlasne
schválený.

 k bodu 8 programu :
Starostka obce navrhla, 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 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Na to hneď reagoval poslanec Peter Madeja, že chce túto funkciu vykonávať.
Poslanci po krátkej diskusii a po vysvetlení, čo bude takto poverený poslanec vykonávať
súhlasili /7 ZA/ a prijali uznesenie.
Ďalej v tomto bode starostka obce informovala prítomných, že za zástupcu starostky obce
Tvarožná určuje poslanca Miroslava Zakopjana z dôvodu, že získal vo voľbách najviac
hlasov, ako aj z dôvodu, že túto funkciu vykonáva už dlhšie a v prípade potreby je ihneď
k dispozícií.
Obecná rada a ostatné komisie sa nebudú vytvárať, ak to bude potrebné bude sa schádzať
celé zastupiteľstvo aj častejšie ako 1 x štvrťročne.
 k bodu 9 programu :
V tomto bode poinformovala starostka obce poslancov s potrebou schválenia mesačného platu
starostu 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
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami.
Personalistka obce Mgr. Rabianská poskytla k nahliadnutiu poslancom OZ zákon č. 253/1994
v znení neskorších predpisov, ako aj potvrdenie zo Štatistického úradu a priemernej mesačnej
mzde zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 a vysvetlila prítomným ako sa na základe
týchto podkladov vypočítava plat starostu obce, ktorý je na rok 2014 vo výške 1.360 €.
Poslanci po krátkej diskusii určili /7ZA/ mesačný plat starostky obce Tvarožná Ing. Dagmar
Mathiovej vo výške 1.360 € s účinnosťou od 1.12.2014.

 k bodu 10 programu :
V tomto bode bol predložený Návrh dodatku č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov v obci
Tvarožná z dôvodu, že poslancom obecného zastupiteľstva sa stal predčasný dôchodca, ktorý
nemôže poberať odmenu poslanca. Dodatok bol doplnený v článku 3 o 3 body, v ktorom sú
vylúčené určité skupiny poslancov, ktorý nebudú odmenu poberať.
Poslanci s týmto dodatkom súhlasili /7 ZA/ a prijali uznesenie.

 k bodu 10 programu :
V tomto bode poinformovala starostka obce prítomných o projektoch v rámci MAS, ako aj
o činnosti MAS o ich zasadaniach. Poslanci diskutovali o ich návrhoch a plánoch.
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Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská
V Tvarožnej, dňa 3.12.2014

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

Overovatelia :

1. --------------------2. ---------------------

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 1.12.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

1/2014 - A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
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 obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva :
- Radoslav BEDNÁR
- Valent HORNÍK
- Peter MADEJA
- Marián MADEJA
- Mgr. Marek ŠČURKA
- Miroslav ZAKOPJAN
- Radoslav ZAKOPJAN

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

2/2014 – p o v e r u j e
1. poslanca Petra Madeju 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

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

3/2014 – u r č u j e
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 doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostky obce Tvarožná Ing. Dagmar Mathiovej
vo výške 1.360 € s účinnosťou od 1.12.2014.

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

4/2014 – s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov v obci Tvarožná.

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

