ZÁPISNICA
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Novoti
konaného dňa 4. decembra 2018
Prítomní: Mgr. František Poleta – starosta obce
Ing. Mária Kozáková – hlavná kontrolórka obce
Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
Prítomní poslanci: Jozef Florek, Andrea Javorová, Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária Kondelová,
Jozef Kovalčík, Ing. Dávid Makúch, Stanislav Mikolajčík, Emília Sekerášová, Zuzana Šusteková,
MUDr. Mária Vojtkuliaková
Neprítomný poslanec: Štefan Judiak (ospravedlnený)
Ďalší prítomní: Mgr. Viera Kondelová, Mgr. Ľuboš Paták, Bc. Andrea Uradníková, Jozefína
Jendrašíková, Mgr. Mária Fafaľáková, Iveta Durčáková, Marta Nodžáková.
K bodu 1:
Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta obce Mgr. František
Poleta, privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu 2
Starosta určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Bc. Andreu Uradníkovú.
Za overovateľov zápisnice určil: PhDr. Máriu Kondelovú a Stanislava Mikolajčíka.
K bodu 3
S výsledkami volieb oboznámila prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Viera
Kondelová nasledovne:
Za starostu Obce Novoť bol zvolený Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení:
- Jozef Florek
- Andrea Javorová
- Štefan Judiak
- Ing. Jozef Kondela
- PhDr. Mária Kondelová
- Jozef Kovalčík
- Ing. Dávid Makúch
- Stanislav Mikolajčík
- Emília Sekerášová
- Zuzana Šusteková
- MUDr. Mária Vojtkuliaková
Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Novoť
zastupiteľstva a za starostu obce, zo dňa 10.11.2018, tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

do obecného

K bodu 4
Novozvolený starosta Mgr. Radoslav Kozák, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13
ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podpísal jeho písomné vyhotovenie, ktoré
je prílohou č. 2 tejto zápisnice. Znenie sľubu:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Doterajší starosta odovzdal novozvolenému starostovi insígnie a vedenie ustanovujúceho
zastupiteľstva. Následne predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Viera Kondelová odovzdala
novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení.
K bodu 5
Novozvolený starosta vyzval poslancov na zloženie sľubu poslancov, ktorý znie:
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolení poslanci:
Jozef Florek
Andrea Javorová
Ing. Jozef Kondela
PhDr. Mária Kondelová
Jozef Kovalčík
Ing. Dávid Makúch
Stanislav Mikolajčík
Emília Sekerášová
Zuzana Šusteková
MUDr. Mária Vojtkuliaková
zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom zriadení tak, že podpísali jeho
písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Predsedníčka miestnej volebnej komisie
zároveň odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení.
Po zložení sľubu poslancov, starosta skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
ktorí zložili sľub, OZ je teda uznášaniaschopné.
K bodu 6
Starosta Mgr. Radoslav Kozák, PhD. predniesol slávnostný príhovor, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto
zápisnice.
Následne pracovníčka OcÚ Bc. Andrea Uradníková predniesla návrh na prijatie uznesení, ktorými OZ
vzalo na vedomie výsledky voľby starostu, výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a príhovor
starostu, a konštatovalo, že novozvolený starosta a novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný
sľub.
K bodu 7
Voľba mandátovej komisie v zložení poslancov:
predseda: PhDr. Mária Kondelová
členovia: MUDr. Mária Vojtkuliaková, Ing. Dávid Makúch
Voľba návrhovej komisie v zložení poslancov:
Predseda: Zuzana Šusteková
Členovia: Stanislav Mikolajčík, Andrea Javorová, za OcÚ – Bc. Andrea Uradníková
Navrhnutí členovia boli prítomnými poslancami jednomyseľne schválení.
K bodu 8
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Starosta predložil poslancom na schválenie návrh ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Navrhovaný program:
9. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu
11. Schválenie sobášiaceho
12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
13. Určenie platu novozvolenému starostovi
14. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
15. Záver
Poslanec Mikolajčík – navrhol do programu doplniť nový bod Schválenie vianočného príspevku
občanom obce Novoť ako bod č. 14. Doplnením nového bodu č. 14 sa body č. 14 a 15 v pôvodnom
programe rokovania navrhovanom starostom označujú ako body č. 15 a 16.
O návrhu programu rokovania vrátane jeho zmeny a doplnenia dal starosta hlasovať. Program
rokovania bol prítomnými poslancami jednomyseľne schválený.
K bodu 9
Starosta oboznámil poslancov, že zastupovaním starostu a výkonom kompetencií starostu ako štatutára
podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na celé funkčné obdobie poveruje
poslankyňu Zuzanu Šustekovú. Zástupkyňa starostu bude zastupovať starostu v rozsahu, ktorý jej
určí starosta v písomnom poverení.
K bodu 10
Starosta navrhol, aby 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 z. n. p. bol poverený poslanec Ing. Jozef Kondela. Poslanci tento návrh
schválili.
K bodu 11
Starosta navrhol, aby vykonávaním občianskych obradov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine v platnom znení bola poverená poslankyňa Emília Sekerášová. Poslanci tento návrh
schválili.
K bodu 12
Starosta navrhol v súlade s § 15 zriadiť komisie ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, a to:
- Komisiu školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí
- Komisiu pre financie, rozpočet a výstavbu
- Komisiu životného prostredia a verejného poriadku.
Ďalej na plnenie povinností obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. navrhol zriadiť Komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Poslanci po diskusii schválili zriadenie troch komisií, pričom o názvoch komisií, náplni práce a ich
členoch budú rokovať na nasledujúcom OZ.
K bodu 13
Určenie platu novozvolenému starostovi
Starosta vyzval predsedníčku návrhovej komisie poslankyňu Zuzanu Šustekovú o prednesenie návrhu
uznesenia k tomuto bodu programu. Objavili sa návrhy na zvýšenie platu starostu v rozpätí 0 – 30 %.
Poslanci po diskusii schválili starostovi základný plat podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov zvýšený o 20 % podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a
platových pomeroch starostov s účinnosťou od 4.12.2018.
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K bodu 14
Poslankyňa Zuzana Šusteková – informovala poslancov, že Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu
a sociálnych vecí na základe kritérií zostavila predbežný menný zoznam občanov, ktorým bude
poskytnutá mimoriadna finančná výpomoc pri príležitosti vianočných sviatkov.
Poslanci následne schválili poskytnutie vianočného príspevku občanom obce Novoť v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku.
Príspevok bude poskytnutý formou nákupnej poukážky vo výške 30,- €/osobu podľa zoznamu
príjemcov, ktorý vypracovala Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí. Zoznam
príjemcov tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.
K bodu 15
Návrh plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019 predniesla pracovníčka OcÚ Bc. Andrea
Uradníková. Podľa § 12 zákona o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby,
najmenej však raz za tri mesiace. Harmonogram zasadnutí OZ v predloženom návrhu je zostavený tak,
aby sa zasadnutie OZ uskutočnilo 5x v kalendárnom roku. Poslanci sa nestotožnili s návrhom určiť
konkrétny počet zasadnutí OZ v rámci kalendárneho roka. Po diskusii sa dohodli, že prvé zasadanie
OZ v roku 2019 bude 25.01.2019. Navrhli vypracovať predbežný plán OZ s tým, že OZ sa budú konať
v piatky, okrem prvých piatkov, o 15:30 hod.
K bodu 16
Záver
Starosta obce Mgr. Radoslav Kozák, PhD. poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť
a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. Zároveň pri tejto slávnostnej príležitosti pozval
poslancov na malé občerstvenie.

V Novoti 4. decembra 2018

...........................................................
Mgr. Radoslav Kozák, PhD.

Overovatelia:

Zapisovateľka:

PhDr. Mária Kondelová

.........................................

Stanislav Mikolajčík

.........................................

Bc. Andrea Uradníková

.........................................
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