ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia OZ Valaliky dňa 28.11.2014
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Juliana Arvaiová
Ing. Vladimír Hudák
Helena Jakabová
Jozef Kacvinský
Bc.Paulína Kacvinská
Dušan Kmec
Roman Leško
Ing. Tomáš Vindt
Pavol Weber
Helena Štelclová, riaditeľka MŠ Valaliky,
Darina Gazsiová, riaditeľka ZUŠ Valaliky,
Marcela Sütöová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky,
Martina Eliášová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky,
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky

Počet prítomných poslancov: 10
Ospravedlnení: Jozef Kľučár, poslanec
Neprítomní: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľb y 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 insignií a prevzatie vedenia

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Prestávka
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií
10.

Určenie platu starostu obce

11.

Diskusia

12.

Záver

BOD 1
Zasadnutie otvoril starosta obec Ing. Štefan Petrík. Za zapisovateľku určil zamestnankyňu
obecného úradu Ing. Lenku Buzogovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozefa
Kacvinského a Pavla Webera.
BOD 2
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie PhDr. Gabriela Kosztyová informovala prítomných
o výsledkoch komunálnych volieb v obci Valaliky.
BOD 3
Starosta obce a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva prečítali a podpísali zákonom
ustanovený sľub, ktorý je prílohou zápisnice. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie PhDr.
Gabriela Kosztyová odovzdala osvedčenia o zvolení starostovi obce a poslancom obecného
zastupiteľstva.
BOD 4
Starosta obce Ing. Štefan Petrík predniesol prejav a zároveň sa poďakoval za dôstojný
priebeh komunálnych volieb v obci Valaliky.
BOD 5
Poslanci OZ jednohlasne schválili Program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
usnesením č. 58/2014.
BOD 6
Poslanci OZ poverili uznesením č. 59/2014 poslanca Ing. Ondreja Palenčára 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.
BOD 7
Poslanci OZ uznesením č. 60/2014:
A. zriadili komisie, a to:
- komisiu na ochranu verejného záujmu,
- stavebnú komusiu,
- kultúrno-sociálnu komisiu
B. zvolili: a) predsedov komisií:
- komisia na ochranu verejného záujmu: Ing. Juliana Arvaiová
- stavebná komisia: Pavol Weber,
- kultúrno-sociálna komisia: Bc. Paulína Kacvinská
b) členov komisie na ochranu verejného záujmu:
- Roman Leško,
- Dušan Kmec.

BOD 8
Poslanci OZ boli informovaní o zákone o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest. Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa tohto zákona, ktorý je pre obec
Valaliky 2,17. Obecné zastupiteľstvo Obce Valaliky v súlade s § 11 ods. 4 pism. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov rozhodlo o navýšení platu starostu Obce Valaliky vypočítaného
v súlade s § 3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 50 % uznesením č. 61/2014.
Na základe predmetného uznesenia je výška mesačného platu starostu obce Valaliky 2.683,50
€.
BOD 9
a) poslanci OZ diskutovali o približnom programe rokovaní do ďalších obecných
zastupiteľstiev
b) poslankyňa Paulína Kacvinská informovala o Fašiangovom plese, ktorý sa uskutoční
07.02.2015
c) poslanec Dušan Kmec vyjadril potrebu odvodnenia Staničnej ulice

Overovatelia zápisnice:
Jozef Kacvinský
Pavol Weber

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina

