Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Sikenica,
konaného dňa 06. 12. 2018 o 15.00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Július Maďar, starosta obce
Poslanci : Viktor Hubert, Ing. Alexandra Jurčeková , Ján Kulik,
Stefánia Siposová, Ernest Straňák, Jozef Tomašovský,
Emil Truban

Ďalší prítomní: Alžbeta Hlaváčová , samostatný referent

PROGRAM :
1.Úvodné náležitost i:
a) Otvoreni e zasadnutia
b) Určeni e zapisovate ľa a overovat eľov zápisnice
c) Oznám enie v ýsledkov voľb y starostu a voli eb do obecného
zastupit eľstva a odovzdani e osvedčení o zvolení novozvoleném u
starostovi a posl ncom novozvoleného obecného zastupit eľ stva
d) Zloženie sľubu novozvoleného st arostu obce
e) Zloženi e sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
2. S chvál eni e programu ustanovuj úceho zasadnuti a
3. Zriadeni e obecnej rad y a voľba jej členov
4. Zriadeni e komisií, určenie náplne ich práce ,voľba ich predsedov a
členov
5. Zriadeni e komisie podľa čl.7 ods.5 zákonan č. 357/ 2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorší ch predpisov a voľba jej čl enov
6. S chvál eni e poslanca obecného z astupiteľstva, ktor ý bude poveren ý
zvol ávať a viesť zasadnuti a obecného zastupit eľstva v súlade so
znením § 12 zákona o obecnom zriadení
7. Určeni e pl atu starostu obce
8. Záver
K bodu 1. a ) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce Július Maďar otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva v Sikenici. Privítal
prítomných a hostí. Po vykonanej prezentácie konštatoval, že je prítomných 7 poslancov
obecné zastupiteľstva z počtu 7 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 1. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovatelia zápisnice boli určení: Emil Truban , Ing. Alexandra Jurčeková
Za zapisovateľku bola určená : Alžbeta Hlaváčová
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Hlasovanie:

za: Hubert Viktor, Ing. Alexandra Jurčeková , Kulik Ján ,
Siposová Stefánia , Straňák Ernest , Jozef Tomašovský, Emil Truban
Proti: 0
Zdržal sa : 0

K bodu 1. c ) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí konaných
10.11.2018
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí oboznámila prítomných predsedkyňa
miestnej volebnej komisie : Alžbeta Hlaváčová
Po oboznámení výsledkov volieb predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala
starostovi obce osvedčenie o zvolení za starostu obce a poslancom obecného zastupiteľstva
osvedčenie o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva.
Príloha: Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie príloha č. 1.
Uznesenie č. 1/ 2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica v súlade § 11 ods. 4b. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
K bodu 1. d ) Zloženie sľubu starostu obce
Novozvolený starosta obce 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
tvorí prílohu zápisnice č. 2
Uznesenie č. 2 / 2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Konštatuje
že novozvolený starosta obce zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub.
K bodu 1. e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v. z. p. tak , že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí
prílohu zápisnice č. 3.
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Uznesenie č. 3 / 2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica v súlade § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z .n. p.
Konštatuje
že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
predpísaný sľub : V. Hubert , Ing. A. Jurčeková , J. Kulik, S. Siposová, E. Straňák,
J. Tomašovský , E. Truban .
K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Program bol doručený poslancom s pozvánkou. K programu neboli dodatočne podané žiadne
doplnenia.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
Uznesenie č. 4 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica v súlade § 11 ods. 4 č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 6.12.2018 tak, ako bol
predložený.
Hlasovanie:

za: Hubert Viktor, Ing. Jurčeková Alexandra,, Kulik Ján,
Siposová Stefánia, Straňák Ernest, Tomašovský Jozef, Truban Emil
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Neprítomní na hlasovaní: 0

K bodu č.3 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie obecnej rady a oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva ich náplňou práce.
Predseda : Emil Truban
Členovia : Ing. Jurčeková Alexandra , Straňák Ernest
Uznesenie č. 5/ 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Zriaďuje
Obecnú radu v zložení: Emil Truban, Ing. Alexandra Jurčeková, Ernest Straňák
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Hlasovanie :

za: Hubert Viktor, Jurčeková Alexandra Ing. , Kulik Ján, Siposová Stefánia,
Straňák Ernest, Tomašovský Jozef, Truban Emil,
proti: 0
zdržali sa : 0
Neprítomní na hlasovaní: 0

K bodu 4. Zriadenie komisií voľba predsedov a členov komisie
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií a oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva ich náplňou práce.
a) Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť
Predseda: Ing. Alexandra Jurčeková,
Členovia: Siposová Stefánia,
b) Komisia verejného poriadku na riešenie priestupkov
Predseda: Tomašovský Jozef
Členovia: Hubert Viktor,
c) Komisia pre kultúru , vzdelávanie , šport a požiarnu ochranu
Predseda: Kulik Ján
Členovia: Hubert Viktor,
Uznesenie č. 6 / 2018:
Obecné zastupiteľstvo Obec Sikenica v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Zriadenie komisií a jej predsedov a členov ako aj doplnenie chýbajúcich členov komisií na
nasledujúcom obecnom zastupiteľstve 17.1.2019.
Hlasovanie : za: Hubert Viktor, Ing. Jurčeková Alexandra , Kulik Ján, Siposová Stefánia,
Straňák Ernest, Tomašovský Jozef, Truban Emil,
proti: 0
zdržali sa : 0
Neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov
Starosta obce predložil návrh na členov komisie :
Predseda: Emil Truban , členovia Ing. Alexandra Jurčeková, Ernest Straňák
Uznesenie č. 7 /2018:
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Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Zriadenie komisie a jej predsedu Emil Truban a členov Ing. Alexandra Jurčeková a Ernest
Straňák

Hlasovanie :

za: Hubert Viktor, Ing. Jurčeková Alexandra, Kulik Ján, Siposová Stefánia,
Straňák Ernest, Tomašovský Jozef, Truban Emil,
proti: 0
zdržali sa : 0
neprítomní psi hlasovaní: 0

K bodu 6. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude poverený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom
zriadení
Starosta obce v zmysle § 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 a neskorších predpisov predniesol návrh
o poverení zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva : Emil Truban poslanec
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 8 / 2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica v súlade § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Poveruje
Poslanca Emila Trubana za podmienok v citovaných ustanovenia zákona č.369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :

za: V. Hubert, Ing. A. Jurčeková, J. Kulik , S. Siposová, E. Straňák,
J. Tomašovský, E. Truban
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomní pri hlasovaní: 0

k bodu 7. Určenie platu starostu obce Sikenica
Táto kompetencia je zastupiteľstvu daná v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v platnom znení, podľa ktorého je obecnému zastupiteľstvu vyhradené
určiť plat starostu podľa osobitného zákona .Plat starostu následne upravuje zákon č. 253/194
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest .
Od 1.12.2018 je v platnosti zákon č. 320/2018 Z .z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
253/1994 z .z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH SR v roku 2017 predstavovala podľa oznámenia

5

ŠÚ SR zo dňa 7.3.2018 sume 954 €. Koeficient násobku predstavuje pre obec Sikenica
s počtom obyvateľov od 501 do 1000 obyvateľov 1,83 násobok.
Vzhľadom na uvedené patrí starostovi obce Sikenica základný mesačný plat vo výške:
954 € x 1,83 = 1746 €
Uznesenie č. 9/ 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Sikenica na základe§ 11 ods. 4 písm. i / zákona o obecnom
zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák. č. 253/ 1994 Z .z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z .n .p.
Určuje
Plat starostu v výške
Hlasovanie:

1746 €.

za: Hubert Viktor, Ing. Jurčeková Alexandra, Kulik Ján, Siposová Stefania,
Straňák Ernest, Tomašovský Jozef, Truban Emil
proti: 0
zdržali sa : 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

k bodu 8 . Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecné zastupiteľstvo.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16.30 hod.
Zapísala: Alžbeta Hlaváčová

Július Maďar
starosta obce

Ing. Alexandra Jurčeková

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

Emil Truban

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