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Zápisnica č. UST 1/2018           Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

    Z á p i s n i c a  

 

napísaná na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa  

                         06. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu v Očkove. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program:  1.  Úvodné náležitosti; 

Určenie overovateľov a zapisovateľa. 

Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu a odovzdanie osvedčení  

o zvolení. 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu. 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov. 

                   2.  Schválenie programu zasadnutia 

                   3.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

        4.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

        5.  Príhovor novozvoleného starostu.  

        6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

                       a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

        7. Plat starostu.  

        8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií.  

        9. Dôležité informácie. 

      10. Schválenie uznesení. 

 

    

1. Úvodné náležitosti 

  

Starosta obce Miroslav Beňovič  privítal prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, zdôraznil účel ustanovujúceho zasadnutia. Poďakoval doterajším poslancom 

za spoluprácu a otvoril zasadnutie. 

Za overovateľov zápisnice určil pp. Petra Cagalu a Miroslava Moravčíka. 

Zapisovateľkou bude pani Mária Klčová. 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie, p. Gabriela Drobná prečítala prítomným výsledky 

volieb v obci Očkov, na ktorých sa zúčastnilo 140  voličov, počet platných hlasov pre voľby 

obecného zastupiteľstva bol 134. Odovzdala zvoleným poslancom a starostovi osvedčenie 

o zvolení. 

Za poslancov boli zvolení: Ivan Burza - 132 platných hlasov 

                                 Peter Cagala - 112 platných hlasov 

                      Tomáš Gono - 116 platných hlasov 

           Miroslav Moravčík - 117 platných hlasov  

           Adam Halienka - 105 platných hlasov  

Za starostu obce bol zvolený Miroslav Beňovič, s počtom platných hlasov 133. 

 

Následne novozvolený starosta obce prečítal sľub starostu obce, v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podpísal jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 

1 tejto zápisnice. 
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Novozvolení poslanci potom zložili zákonom predpísaný sľub súlade s § 26 Zákona 

o obecnom zriadení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto 

zápisnice. 

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným programom zasadnutia OZ, 

ktorý bol poslancom doručený,  s čím poslanci súhlasili, k programu  neboli ďalšie 

pripomienky a program bol schválený všetkými prítomnými poslancami. Starosta 

skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Za: 5 poslancov 

 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie členov mandátovej komisie, úlohou ktorej bude 

overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu novozvoleného obecného 

zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu.. 

Členmi mandátovej komisie budú: Burza Ivan, Gono Tomáš. 

Za: 5 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo následne zriadilo návrhovú komisiu v zložení Adam Halienka a Peter 

Cagala, úlohou ktorej bude sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom 

programu a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

Za: 5 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo tiež zriadilo volebnú komisiu v zložení poslancov Ivan Burza 

a Miroslav Moravčík, ich úlohou bude dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom 

zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb. 

Za: 5 poslancov 

 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

Mandátová komisia v zložení Ivan Burza a Tomáš Gono podala správu, kde konštatuje, že 

novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom 

potvrdili zákonom predpísaný sľub. 

Za: 5 poslancov 

 

5. Príhovor novozvoleného starostu 

 

Starosta poďakoval v príhovore za dôveru, ktorú mu občania prejavili tým, že ho opätovne 

zvolili do funkcie starostu a vyslovil želanie, aby sa mu aj v ďalšom volebnom období 

spolupracovalo s obecným zastupiteľstvom a ostatnými občanmi aspoň tak, ako doteraz. 

 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

    zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta navrhol za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení p. 

Ivana Burzu. 

Za: 5 poslancov    
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7. Plat starostu 

 

Mária Klčová, samostatná referentka Obce Očkov informovala poslancov o zmene zákona 

o 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest, kde sa zmenila výška násobku, ktorý bol doteraz 1,49, po novom je 1,65 v našej obci 

pri počte obyvateľov do 500. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok ( 954 euro )  a násobku. Obecné 

zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 60%. Taktiež ho môže znížiť, so súhlasom starostu 

obce počas jeho funkčného obdobia až na 0 – násobok. 

Po krátkej porade sa poslanci dohodli zvýšiť plat starostu určený podľa § 3 ods. l na čiastku  

2 161 euro. 

Za: 5 poslancov     

 

8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií. 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo jednu Komisiu na ochranu verejného záujmu, kde zvolilo za 

predsedu Miroslava Moravčíka a členom Adama Halienku a Petra Cagalu. Zvolať môže: 

predseda komisie 

  

• komisia sa stretáva podľa potreby 

• prácu komisie riadi a organizuje predseda komisie 

• o prebehnutom rokovaní sa vyhotovuje záznam, ktorý sa archivuje 

Náplň práce: 

• plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone       funkcií verejných funkcionárov  

• predkladá obecnému zastupiteľstvu hodnotenie výsledkov práce starostu obce  

• komisia má overovacie, kontrolné, monitorovacie a vyhodnocovacie funkcie. 

Za: 5 poslancov 

 

9. Dôležité informácie 

 

Starosta obce upozornil poslancov, že nasledujúce obecné zastupiteľstvo bude hneď o týždeň, 

nakoľko je potrebné schváliť navrhnutý rozpočet na rok 2019 s výhľadom na ďalšie dva roky 

a Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady – 

jeho návrh je už tiež zverejnený. 
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10. Schválenie uznesení 

 

Návrhová komisia v zložení Peter Cagala a Adam Halienka predniesla návrhy uznesenia 

podľa bodov programu, prečítali znenie Uznesenia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva, 

a dali hlasovať.  

Za: 5 poslancov  

    

12. Záver 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil. 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na ustanovujúcom zasadnutí 

OZ zo  dňa 6. decembra 2018 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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 znení neskorších. 

3. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

4. Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

    členov a predsedu komisie. 

 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A.  b e r i e   n a    v e d o m i e  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B.  k o n š t a t u j e ,   ž e 

1. novozvolený starosta obce Miroslav Beňovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ivan Burza, Peter Cagala, Tomáš Gono, Miroslav Moravčík a Adam 

Halienka 

 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

s c h v a ľ u j e  

1. program zasadnutia 

2. uznesenia o voľbe mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

p o v e r u j e    

1. poslanca Ivana Burzu 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 znení neskorších predpisov.  
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Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove     

u r č u j e   

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 Miroslava 

Beňoviča vo výške 2 161 euro.    

                 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A.   z r i a ď u j e    

komisiu na ochranu verejného záujmu 

 

B.  u r č u j e   

Náplň práce: 

• plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

    výkone       funkcií verejných funkcionárov  

• predkladá obecnému zastupiteľstvu hodnotenie výsledkov práce starostu obce  

• komisia má overovacie, kontrolné, monitorovacie a vyhodnocovacie funkcie. 

   

C.   v o l í  

a) predsedu komisie Miroslava Moravčíka 

b) členov komisie: Adam Halienka, Peter Cagala 

 

V Očkove 06. 12. 2018 

Zapísala: Mária Klčová 

 

 

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

Miroslav Beňovič             Peter Cagala   Miroslav Moravčík 

starosta obce                poslanec OZ   poslanec OZ  


