Záp isnic a
z ustano vujúc eho zasadnu tia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 12.12.2014

Prítomní:
Iní prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

7
17

1/

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce JUDr. Judita Tmíková privítala všetkých prítomných a otvorila
zasadnutie.

2/

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateťku Alžbetu Boháčovú a za overovateľov zápisnice
Helenu Sádovskú a Mgr. Katarínu Lôrinczovú.

3/

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí prítomných oboznámila predsedníčka
miestnej volebnej komisie p. Eva Kajtárová.
Skonštatovala, že:
Počet osôb, ktorí boli zapísaní v zozname voličov bol 1276, počet voličov, ktorým boli
vydané obálky bol 578.
Za starostu obce bola zvolená PaedDr. Katarína Tabačeková s počtom hlasov 356.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Silvia Fííriová s počtom platných
hlasov 265, Katarína L6rinczová, Mgr. - 248 hlasov, Mária Slúková - 248 hlasov, Erika
Bagócsiová - 238 hlasov, Július Bagócsi - 230 hlasov, Ľudovít Balázs - 206 hlasov,
Ladislav Nap - 183 hlasov. Náhradníci: Gabriel Jarábek - 169 platných hlasov, Tibor
Gášpár - 138 hlasov, Ján Siiveg, MVDr. - 133 hlasov, Jozef Lojt - 118 hlasov, Ladislav
Birdáč - 117 hlasov, Stanislav Horňák, Ing. - 104 hlasov, Jindrich Šavrda - 96 hlasov,
Margita Bednáriková, JUDr. - 95 hlasov, Sylvia Baluška-Garamvälgyi - 82 hlasov,
Alžbeta Poláková- 55 hlasov a Jozef Polák- 50 hlasov.
O umiestnení poslancov s rovnakým počtom získaných hlasov rozhodlo abecedné poradie
v zmysle platného zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

4/

Sľub starostu obce
Katarína Tabačeková, PaedDr., zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý
potvrdila svojim podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Eva Kajtárová jej
odovzdala osvedčenie o zvolení a zagratulovala k zvoleniu.

5/

Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili do rúk starostky obce Kataríny
Tabačekovej zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojimi podpismi. Predsedníčka
miestnej volebnej komisie im odovzdala osvedčenia o zvolení za poslanca obecného
zastupiteľstva a zagratulovala k zvoleniu.

Odchádzajúca starostka obce Judita Tmíková si vzala slovo. Zhodnotila svoje pôsobenie vo
vedení obce, poďakovala pracovníkom obecného úradu za ich prácu, zagratulovala

novozvolenej starostke obce a novozvoleným poslancom k zvoleniu, a všetkým zaželala veľa
elánu, pracovných úspechov a vytrvalosti v ich spoločnej práci, ktorá nebude ľahká a bez
prekážok.
6/

Vystúpenie novozvoleného starostu
Starostka obce Katarína Tabačeková sa prihovorila prítomným vo svojom príhovore,
ktorý tvorí prílohu zápisnice. V prvom rade pogratulovala poslancom k zvoleniu,
vyslovila presvedčenie, že budú spoločne pokračovať v tom, čo sa za uplynulé volebné
obdobie začalo a popriala všetkým prítomným vel'a zdaru pri realizovaní spoločných
plánov. Na záver zaželala všetkým pokojné a šťastné vianočné sviatky v kruhu svojich
najbližších.
Odchádzajúcej starostke Judite Tmíkovej odovzdala kyticu a zaželala jej radostnú
budúcnosť, vel'a zdravia a splnenie jej snov.

Po krátkej prestávke, sa pokračovalo v ďalších bodoch programu.
7/

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva pokračovalo schválením programu zasadnutia OZ 8/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9/ Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
1O/ Návrh - Organizačný poriadok Obecného úradu v Šarovciach
11/ Určenie platu starostu obce
12/ Diskusia
13/ Záver
hlasovanie poslancov:
za - 7 proti-O
zdržal sa-O

8/

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupitel'stva
Na základe dohody bola za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva poverená Mgr . Katarína Lôrinczová.
Menovanú poslankyňu zároveň starostka obce navrhla za zástupcu starostu. Obecné
zastupiteľstvo vzalo uvedené na vedomie.
hlasovanie poslancov: za-6
proti-O
zdržal sa - 1 (Mgr. K. Lôrinczová)

9/

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo navrhlo nasledovné komisie OZ, ich predsedov a členov
v nasledovnom zložení:
a/ Komisiu pre sociálne veci-predseda: Silvia Furiová
zdržal sa - 1 ( S. Fiíriová )
hlasovanie poslancov: za - 6 proti - O
členovia komisie z radov poslancov: Július Bagócsi, Ľudovít Balázs
členovia komisie odborníkov z radov obyvateľov obce:
Bc. Jarmila Budovcová, Magdaléna Jónásová
hlasovanie poslancov: za-5 proti-O
zdržal sa-2 (J. Bagócsi, Ľ. Balázs)
monitorovanie sociálnej situácie u soc. slabšieho obyvateľstva
predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti
vyvíjanie aktivít na zlepšenie soc. situácie obyvateľstva
plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ
b/ Komisiu na ochranu verejného záujmu-predseda: Mária Slúková
hlasovanie poslancov: za - 6 proti-O
zdržal sa-1 ( M. Slúková )

členovia komisie z radov poslancov: Erika Bagócsiová, Ladislav Nap
hlasovanie poslancov: za- 5 proti- O zdržal sa- 2 (E.Bagócsiová, L.Nap)
dbá na zabezpečenie plnenia úloh podľa zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien
/ náplň práce a spôsob rokovaní upravuje citovaný zákon /
10/ Návrh-Organizačný poriadok Obecného úradu v Šarovciach
Návrh predniesla starostka obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo Organizačný poriadok
Obecného úradu v Šarovciach podľa predloženého návrhu.
hlasovanie poslancov:
za- 7
proti- O
zdržal sa- O
11/

Určenie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce podľa predloženého návrhu. Dôvodovú
správu predniesla ekonómka obce p. Helena Sádovská.
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, patrí starostovi plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za r. 2013 a násobku podľa § 4 ods.
1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR v roku 2013: 824,-EUR.
1,98
Počet obyvateľov obce Šarovce je v rozmedzí od 1001 do 3000:
násobok.
Výpočet: 824 € x 1,98 = 1.631,52 zaokrúhlene 1.632 EUR.
Poslanci OZ odsúhlasili v súlade§ 4 ods. 2 zvýšenie platu o 20 % mesačne, t. j.
l.632x20=1958,40 € zaokrúhlene 1.959 EUR.
Plat starostky obce bol odsúhlasený v sume 1.959 € mesačne.
hlasovanie poslancov: za - 7 proti- O
zdržal sa- O
UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1/ Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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.
3/ Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií.
4/ Návrh- Organizačný poriadok Obecného úradu v Šarovciach
5/ Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
A/

Berie na vedomie

1. výsledky volby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

BI

K on š t a t u je, ž e
• novozvolený starosta obce PaedDr. Katarína Tabačeková, zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
• zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
Július Bagócsi, Erika Bagócsiová, Ľudovít Balázs, Silvia Fííriová, Mgr. Katarína Lôrinczová,
Ladislav Nap, Mária Slúková.

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viest' 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
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

• Pov er uje
poslanca Mgr. Katarínu Lôrinczovú 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
• Berie n a v edomie
že zástupcom starostky obce, bude poslankyňa Mgr. Katarína Lôrinczová.
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov

a členov komisií

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

AJ

Zriaďuje

komisie, a to:
B/

VoI í

1/ Komisie pre sociálne veci
2/ Komisia na ochranu verejného záujmu

1) predsedu komisie presociálneveci

( názov komisie )

Silvia Fííriová

( meno a priezvisko )

Július Bagócsi

( meno a priezvisko )

2) členov komisie
a/ poslancov

Ľudovít Balázs
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce / zamestnanci obce
Bc. Jarmila Budovcová, terénna soc. pracovníčka

( meno a priezvisko )

Magdaléna Jónásová, terénna soc. pracovníčka
1) predsedu komisie na ochranu
verejnéhozáujmu
Mária Slúková

( názov komisie )
( meno a priezvisko )

2) členov komisie
( meno a priezvisko )

Erika Bagócsiová

a/ poslancov

Ladislav Nap

4. Návrh - Organizačný poriadok Obecného úradu v Šarovciach
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
s chv a ľ uje
podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a ustanovení Štatútu obce Šarovce organizačný poriadok
Obecného úradu v Šarovciach.
hlasovanie poslancov: za-7
proti - O
zdržal sa-O
5. Určenie mesačného platu starostu
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
určuje

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 starostu: PaedDr. Katarína Tabačeková, vo výške 1.959,- €.

12/

Diskusia
Poslanci obecného zastupiteľstva si v diskusii určili termín ďalšieho zasadnutia a to
15.12.2014, na ktorom sa budú venovať schvaľovaniu rozpočtu obce, všeobecne
záväzným nariadeniam obce, zvoleniu poslancov za členov Rady školy a rôznemu.

13/

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce PaedDr. Katarína
Tabačeková, ktorá poďakovala prítomným poslancom za účasť.

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Helena Sádovská

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

.....,...........................
.

Mgr. Katarína Lórinczová

Starostka obce: PaedDr. Katarína Tabačeková
Šarovce dňa 15.12.2014

