OBEC JÁNOVCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V JÁNOVCIACH

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce konaného dňa 07.
decembra 2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kacvinský
Poslanci OZ: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, Peter
Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Hlavný kontrolór: -Neprítomní: Miroslav Drozdy
Program rokovania podľa pozvánky:
1. Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) vystúpenie novozvoleného starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
5. Zriadenie komisií – mandátová, návrhová, voľba ich predsedov a členov
6. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce
7. Určenie platu starostu obce
8. Záver
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Jánovce. Na základe prezentácie skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov
a že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Martina Slebodníková
Overovatelia zápisnice a uznesení: Vladimír Berčo, Marek Slebodník
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef David, Ján Jurčík,

8
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Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:

0
0

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Starosta vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Renátu Gabčovú, aby
oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 10.
novembra 2018. Predsedníčka miestnej volebnej komisie predniesla správu o priebehu volieb
a oboznámila prítomných s výsledkami volieb v obci Jánovce.
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta pán Jozef Kacvinský prečítal sľub a potvrdil ho podpisom pod text
sľubu napísaného na osobitnom liste. Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala
novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce. Tým sa
novozvolený starosta ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia OZ.
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Následne starosta prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci skladali
sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste. Predsedníčka miestnej
volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení za poslanca OZ.
f) vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce predniesol príhovor, v ktorom zablahoželal novozvoleným
poslancom OZ a poďakoval všetkým voličom za prejavenú dôveru vo voľbách.
UZNESENIE č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
A) berie na vedomie
- výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
- vystúpenie novozvoleného starostu
B) konštatuje, že
- novozvolený starosta obce Jozef Kacvinský zložil zákonom predpísaný sľub obce
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Jozef Baran, Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík, Milan
Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský,
Marek Slebodník

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 68/2018 bolo schválené.

8

0
0
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2. Schválenie programu zastupiteľstva
Poslanci prerokovali návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktorý schválili bez
pripomienok v znení podľa pozvánky.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za hlasovali:

8
Jozef Baran, Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský,Marek Slebodník

8

Proti hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol poslancom, že v predchádzajúcom období bol jeho zástupcom p.
Jozef Baran. Keďže bol s jeho prácou zástupcu starostu spokojný, navrhol poslancom, aby aj
v nasledujúcom volebnom období naďalej pokračoval v tejto funkcii. Poslanec Stanislav
Slavkovský navrhol, aby zástupcom starostu bol poslanec, ktorý vo voľbách získal najväčší
počet hlasov. Poslanec Vladimír Berčo sa vyjadril, že nemá záujem vykonávať funkciu
zástupcu starostu a súhlasí s návrhom starostu. Ostatní poslanci takisto súhlasili s návrhom
starostu.
UZNESENIE č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce poveruje poslanca Jozefa Barana zvolávaním
a vedením zasadnutí OZ 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.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík, Milan Reiberger, 7
Peter Slavkovský, Stanislav Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
Jozef Baran
1
UZNESENIE č. 69/2018 bolo schválené.
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Starosta obce predniesol poslancom návrh, aby sa počet členov obecnej rady zvýšil o jedného
poslanca. Za členov navrhol poslancov, ktorí boli aj v predchádzajúcom volebnom období
a nového člena obecnej rady poslanca Mareka Slebodníka. Poslanec Marek Slebodník sa
vyjadril, že súhlasí s funkciu člena obecnej rady. Poslanci jednohlasne zvolili týchto členov
obecnej rady: Jozef Baran, Vladimír Berčo, Jozef Dávid a Marek Slebodník.
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UZNESENIE č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce
A) zriaďuje obecnú radu
B) volí za členov obecnej rady Jozefa Barana, Vladimíra Berča, Jozefa Dávida a Mareka
Slebodníka.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík,
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský,Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 70/2018 bolo schválené.

8
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5. Zriadenie komisií – mandátová, návrhová, voľba ich predsedov a členov
Starosta navrhol poslancom zriadiť 2 komisie a to mandátovú a návrhovú. Do mandátovej
komisie navrhoval za členov 2 nových poslancov p. Milana Reibergera a Stanislava
Slavkovského a poslanca Jána Jurčíka, ktorý bol aj v predchádzajúcom volebnom období ako
člen mandátovej komisie. Starosta informoval poslancov, že náplňou mandátovej komisie
bude najmä preberanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov.
Poslanci k navrhnutým členom nemali pripomienky. Starosta predniesol poslancom, že
náplňou práce návrhovej komisie je príprava, pripomienkovanie návrhov uznesení, VZN
a interných aktov, jej členmi budú poslanci, ktorí sú zvolení v obecnej rade. Poslanci
k členom návrhovej komisie nemali žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 71/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce:
1. a) zriaďuje mandátovú komisiu
b) určuje náplň práce komisie, a to preberanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti
a majetkových pomerov, pričom náplň práce komisie bude v prípade potreby špecifikovaná
uznesením OZ
c) volí
- predsedu komisie: Milan Reiberger
- členov komisie: Ján Jurčík, Stanislav Slavkovský
2. a) zriaďuje návrhovú komisiu
b) určuje náplň práce komisie a to príprava a pripomienkovanie návrhov uznesení, VZN
a interných aktov.
c) volí
- predsedu komisie: Jozef Baran
- členov komisie: Vladimír Berčo, Jozef Dávid, Marek Slebodník
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík,
8
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský,Marek Slebodník
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržal sa hlasovania:
UZNESENIE č. 71/2018 bolo schválené.

0
0

6. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce
Starosta obce predniesol poslancom návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky
v súvislosti s ukončením funkčného obdobia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest, v znení
neskorších predpisov. Starosta informoval poslancov, že sa jedná o nevyčerpanú dovolenku za
rok 2018 v rozsahu 5 dní. Poslanci bez výhrad súhlasili s preplatením nevyčerpanej
dovolenky.
UZNESENIE č. 72/2018
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schvaľuje
náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 za 5 dní nevyčerpanej
dovolenky.
Prezentácia poslancov:
8
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo , Jozef David, Ján Jurčík,
8
Milan Reiberger, Peter Slavkovský, Stanislav
Slavkovský,Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržal sa hlasovania:
0
UZNESENIE č. 72/2018 bolo schválené.
7. Určenie platu starostu
Starosta obce predniesol poslancom návrh na určenie jeho platu v zmysle zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Martina Slebodníková informovala poslancov, že v zmysle uvedeného
zákona podľa ust. § 3 ods. 1 starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje sumu 954,- Eur a násobku podľa počtu
obyvateľov obce, ktorý je vo výške 2,20. Ďalej informovala poslancov, že obecné
zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť do výšky 60 %. Starosta oboznámil poslancov, že
v predchádzajúcom volebnom období zvýšenie platu činilo 10,7 %. Poslanec Stanislav
Slavkovský navrhoval ponechať zvýšenie platu vo výške 10 %. Poslanec Jozef Dávid
navrhoval zvýšenie vo výške 30 – 35 %. Ostatní poslanci navrhovali navýšenie v rozpätí 20 –
30 %. Poslanci vyjadrili spokojnosť s prácou starostu v predchádzajúcich dvoch volebných
obdobiach a preto navrhli starostovi zvýšenie platu vo výške 30 %, ktoré zároveň schválili
uznesením č. 73/2018.
UZNESENIE č. 73/2018
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce schvaľuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z . z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším OZ najneskôr 90 dní pred voľbami
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mesačný plat starostu Jozefa Kacvinského vo výške:
a) plat podľa § 3 ods, 1 a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
b) zvýšenie základného platu podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o 30 %.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie:
Za uznesenie hlasovali:
Jozef Baran, Vladimír Berčo ,Miroslav Drozdy, Jozef
David, Ján Jurčík, Peter Slavkovský, Marek Slebodník
Proti uzneseniu hlasovali: Stanislav Slavkovský
Zdržal sa hlasovania:
Milan Reiberger
UZNESENIE č. 73/2018 bolo schválené.

8
6
1
1

Záver
Starosta obce Jozef Kacvinský poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Martina Slebodníková
V Jánovciach dňa 07.12.2018

............................................................
Jozef Kacvinský, starosta
Vladimír Berčo
Overovatelia zápisnice Marek Slebodník
a uznesení

