ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa
1.5.2017.
Prítomní boli:
1. Starosta obce
2. Poslanci OZ

3. Kontrolórka obce
4. Pracovníčka OcÚ
5. Neprítomný

Vendelín Baláž
Mária Bócová
Henrich Csóvány, Ing.
Jozef Hólya
Peter Škubla
Štefan Tauber
Agnesa Tureková, Ing.
Katarína Močárová
Jozef Hólya
Rokovanie

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otváral Ladislav Szabó predseda miestnej volebnej komisie nasledovným
prejavom:
Vážené obecné zastupiteľstvo, Vážení hostia, milé dámy a páni !
Srdečne Vás vítam na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie týmto otváram.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľa určil : Katarínu Močárovú pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice: Mária Bócová
Peter Škubla
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
3.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Nasledovalo oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a
odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi.
Predseda miestnej volebnej komisie pán Ladislav Szabó podal správu o priebehu a
výsledkov volieb.

Správa tvorí prílohu zápisnice.
Potom pán Ladislav Szabó odovzdal osvedčenie novozvolenému starostovi.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Sľub starostu obce prečítal Ladislav Szabó predseda miestnej volebnej komisie
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky , ústavné
zákony , zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Starosta
obce Vendelín Baláž, sa po zložení sľubu podpísal.
5.Vystúpenie starostu
V úvode svojho príhovoru poďakoval za účasť na voľbách, všetkým ktorí ho volili.
Vyhlásil, že bude starostom všetkých občanov aj tých, ktorí ho nevolili. Chcel by občanov
zjednocovať a nie rozdeľovať. Poprosil obecné zastupiteľstvo o spoluprácu. Verí, že len
neustálou komunikáciou a nie cez médiá a sociálne siete sa dajú problémy riešiť. Ak má
niekto pochybnosti, neistotu pri ozrejmení problémov čo sa týka činnosti obce, majetku obce ,
zmlúv atď., prosí o priamu komunikáciu na obecnom zastupiteľstve, ktoré sú vždy verejné.
Na záver povedal,: “ Len a len spoločným úsilím, trpezlivosťou rešpektovaním jeden voči
druhému - aj napriek nejednotným názorom na vzniknuté problémy, hľadaním spoločného
riešenia a prijatím kompromisov sa nám všetkým budú dať riešiť problémy lepši- aj keď
niekedy nie ľahko, ale predovšetkým k spokojnosti nás všetkých v tejto malej obci Dolné
Semerovce.“
6.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie pokračovalo s nasledujúcim programom:
7. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
8. Správa mandátovej komisie.
9. Určenie platu starostu obce.
10. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce
11.Uznesenie.
12. Záver
Starosta obce dal schváliť program ustanovujúceho zasadnutia poslancom OZ.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovanie poslancov:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.

7. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Návrhy podal starosta obce:
Do mandátovej komisie navrhol Ladislava Szabóa, Vojtecha Hornoka, Alenu
Štefanecovú a Jaroslava Košíka.

Do návrhovej komisie navrhol: Štefana Taubera Henricha Csóványa, Ing.a Petra Škublu
poslancov OZ.
Spýtal sa poslancov, či s návrhom súhlasia? Nemali žiadny iný návrh, dal hlasovať.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovanie poslancov:

za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

Poslanci s návrhom súhlasili.
8. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie prečítal člen mandátovej komisie Ladislav Szabó. Správu
poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. Správa je pripojená k zápisnici.
9. Určenie platu starostu
Určenie platu starostu predkladala Ing. Agnesa Tureková hlavná kontrolórka obce
Dolné Semerovce. Plat starostu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov
miest v znení neskorších predpisov. V paragrafe 3 hovorí, že 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
a násobok podľa paragrafu 4. odsek 1. /starostovia sa zaraďujú do deviatych skupín podľa
počtu obyvateľov zisteného na základe údajov štatistického úradu k 31.decembru
predchádzajúceho kalendárneho roku / t.j.1,65 násobok. Obecné zastupiteľstvo môže tento
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Podľa hore uvedených základný hrubý plat starostu obce je určený vo výške 1505 €.
Spýtala sa poslancov OZ, či majú iný návrh? Poslanci sa dohodli, že základný plat zvýšia
o 20%.
Starosta obce dal hlasovať:
Prítomní poslanci: 4
Hlasovanie poslancov:

za: 4
proti:0
zdržal sa: 0

Plat starostu obce bol schválený základný plat zvýšený o 20%.
10.Oznámenie o určení zástupcu starostu obce
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v § 13b odsek 1
hovorí: Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu.
Podľa citovaného zákona starosta obce oznámil:

že v zostávajúcom volebnom období post zástupcu starostu obce bude zastávať p. Štefan
Tauber poslanec obecného zastupiteľstva.

11. Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí
prerokovalo:
1. Oznámenie výsledkov novej voľby starostu, odovzdanie osvedčení o zvolení
a zloženie sľubu novozvoleného starostu
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, správa mandátovej komisie
3. Určenie platu starostu obce
4. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce

Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

berie na vedomie
výsledky novej voľby starostu.

a konštatuje
novozvolený starosta obce Vendelín Baláž prevzal osvedčenie o zvolení a zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce
Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

1) volí
za členov mandátovej komisie v zložení: Ladislava Szabóa, Vojtecha Hornoka ,
Alenu Štefanecovú a Jaroslava Košíka
b) za členov návrhovej komisie v zložení: Štefana Taubera Henricha Csóványa,
Ing.a Petra Škublu
a)

2)Berie na vedomie
správu mandátovej komisie.

Uznesenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach v súlade zo zákonom NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších
predpisov

určuje
základný hrubí mesačný plat starostovi obce Vendelínovi Balážovi zvýšený o 20%.
Uznesenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

berie na vedomie
že v zostávajúcom volebnom období post zástupcu starostu obce bude zastávať p. Štefan
Tauber poslanec obecného zastupiteľstva.
12. Záver
Starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie nasledovnými slovami:
Vážené Obecné zastupiteľstvo, vážení občania!
Program dnešného zasadnutia sa vyčerpal. V nasledujúcom období budeme pracovať
tak, aby naši občania boli spokojní, žili v zdravom prostredí a v pokoji.
Ďakujem za účasť, prajem Vám veľa zdravia a úspechov.
Rokovanie obecného zastupiteľstva týmto bolo ukončené.

Vendelín Baláž
starosta obce
overovatelia: Mária Bócová
Peter Škubla
Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 2.5.2017

