Zápisnica č. 1 /2011
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 03.01.2011 v obradnej sieni Obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia.
3. Určenie zapisovateľa a oboznámenie s návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia.
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií.
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
7. Vystúpenie novozvoleného starostu.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a dvoch
overovateľov zápisnice.
9. Návrh na voľbu návrhovej komisie.
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
11. Návrh na voľbu komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
12. Návrh na voľbu ostatných komisií.
13. Návrh na voľbu predsedov komisií.
14. Určenie zástupcu starostu.
15. Návrh na zástupcu sobášiaceho.
16. Určenie platu starostu obce.
17. Diskusia.
18. Schválenie uznesenia.
19. Záver.
K bodu 1:
Po príchode predstaviteľov obce do obradnej siene zaznela štátna hymna.
K bodu 2:
Starosta obce za predchádzajúce volebné obdobie srdečne privítal všetkých prítomných na
slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
K bodu 3:
Starosta určil za zapisovateľku prednostku OcÚ Ing. Annu Pavlendovú a prečítal návrh
programu tohto rokovania.
K bodu 4:
Predseda miestnej volebnej komisie oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
ktoré sa konali 27.11.2010. Najviac hlasov na funkciu starostu získala spomedzi šiestich
kandidátov Mária Klimentová, z kandidátov na poslancov Ján Beňo, Ján Brodiansky, Mária
Huliaková, Ján Račko, Alena Kubovská, Elena Bartková, Michaele Svoreňová, Vladimír
Bahýl, Marián Kučera. Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce tvorí
prílohu tejto zápisnice.

K bodu 5:
Starosta J. Beňo vyzval novozvolenú starostku Ing. Máriu Klimentovú, aby zložila sľub
starostu. Novozvolená starostka obce zložila sľub do rúk predchádzajúceho starostu, ktorý jej
odovzdal insígnie obce a predseda miestnej volebnej komisie jej odovzdal Osvedčenie
starostu.
K bodu 6:
Novozvolená starostka Ing. Mária Klimentová vyzvala novozvolených poslancov k zloženiu
sľubu, ktorí slovom sľubujem zložili sľub do rúk starostky obce. Predseda miestnej volebnej
komisie odovzdal poslancom Osvedčenie o zvolení poslanca.
K bodu 7:
Pani starostka Mária Klimentová v svojom príhovore poďakovala všetkým voličom za
prejavenú dôveru a sľubila, že ich nesklame. Verí, že spolupráca s poslancami a pracovníkmi
obecného úradu bude dobrá. Poďakovala p. Jánovi Beňovi a poslancom v predchádzajúcom
volebnom období, osobitne predsedovi NKÚ, Jánovi Jasovskému, za trvalú pomoc našej
obci, predsedovi miestnej volebnej komisii za dôstojný priebeh komunálnych volieb.
Všetkým zaželala pevné zdravie, šťastie, požehnaný rok 2011, dobrú spoluprácu a toleranciu.
K bodu 8:
Starostka obce predložila návrh programu na schválenie. Novozvolení poslanci schválili
predložený program, ktorým sa rokovanie riadili.
Za overovateľov odsúhlasili V. Bahýla, M. Svoreňovú,
K bodu 9:
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: M. Huliakovú, A. Kubovskú a M. Kučeru.
K bodu 10:
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných podpisov podľa § 12
ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety, ak „starosta nezvolá
zasadnutie OZ....., na návrh starostky obce, poslanci poverili zvolaním a vedením zasadnutia
obecného zastupiteľstva najstaršieho poslanca doc. RNDr. Vladimíra Bahýla, CSc.
K bodu 11:
Pani starostka po dohode s poslancami predložila návrh na voľbu predsedu komisie podľa
zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- poslankyňu Mgr. Máriu Huliakovú a za členov komisie zástupcu každej víťaznej politickej
strany, koalície a nezávislého poslanca v zložení Ján Beňo, Elena Bartková, Ing. Ján Račko,
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
K bodu 12:
Pani starostka navrhla zriadiť finančnú komisiu.
K bodu 13:
Starostka obce predložila návrh na predsedu finančnej komisie Mgr. Michaelu Svoreňovú,
ktorá do najbližšieho zasadnutia OZ predloží návrh členov komisie.

K bodu 14:
Starostka obce informovala, že za zástupcu starostu určila pána poslanca Jána Beňa
s vysvetlením, že pán poslanec získal vo voľbách najviac hlasov od voličov, bol starostom
obce a stále má dôveru občanov.
K bodu 15:
Pani starostka navrhla schváliť za zástupcu sobášiaceho pána poslanca Jána Beňa, ktorý bol
sobášiacim zo zákona a má skúsenosti v tejto oblasti.
K bodu 16:
Prednostka OcÚ predložila určenie platu starostke obce v súlade so zák. č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Podľa uznesenia č. 339/2010 90 dní pred voľbami je funkcia starostu
na plný úväzok a starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficienta 2,2 , ktorý je určený podľa počtu obyvateľov
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov – Zvolenská Slatina má 2786 obyvateľov
a v rozpätí od 1001 do 3000 obyvateľov je koeficient 2,2. Tento základný plat obecné
zastupiteľstvo môže rozhodnutím schváliť až na dvojnásobok. Okrem tohto platu obecné
zastupiteľstvo môže rozhodnúť o poskytnutí odmien s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu
výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje alebo za
činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami.
K bodu 17 - diskusia:
Ján Beňo – verejne poďakoval J. Jasovskému za neoceniteľnú pomoc, dobré rady aj keď sa
tohto zasadnutia nemohol zúčastniť. Novozvolenej starostke zaželal pevné nervy, dobrých
spolupracovníkov, múdrych poslancov. Svoje vystúpenie zakončil citátom z biblie.
Ján Štepiga – podotkol, že vláda navrhovala 10 % zníženie platov starostov a poslancov, či to
starostka akceptuje
Starostka obce odpovedala, že keď návrh bude uzákonený, bude konať.
Ján Račko navrhuje dať do uznesenia č. 4 koef. 2,2.
Marek Hauska konštatoval, že posledné dve funkčné obdobia starostovia mali odmeny vo
výške 50 %, plat starostu bol 1,5 násobok a myslí si, že súčasný starosta by mal mať taký plat
ako predchádzajúci.
Ján Račko sa diskutujúceho opýtal, či chce rozobrať základný plat alebo odmeny.
Niektorí poslanci privítali návrh p. Hanuska, nakoniec sa dohodli, že zvýšením platu sa budú
zaoberať na pracovnej porade a na nasledujúcom OZ schvália.
Anna Blahútová – opýtala sa starostky, že či v reorganizácii obecného úradu ešte bude
pokračovať resp. nad čím uvažuje.
Starostka obce reagovala na diskusný príspevok a odpovedala, že túto tému chce najskôr
prebrať s poslancami. Funkcia matrikárky je neobsadená, zatiaľ to budú ťahať spoločnými
silami.
Ján Štepiga sa opýtal, kedy sa plánuje najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starostka obce odpovedala, že plánuje na 14. 02. 2011, čo bude oznámené na informačnej
tabuli a v miestnom rozhlase.
K bodu 18:
Predsedkyňa návrhovej komisie, Mária Huliaková, predložila návrh uznesenia a postupne
poslanci schvaľovali jednotlivé uznesenia.

Uzn. č. 1 – poslanci vzali na vedomie
Uzn. č. 2 – prijaté – za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera ,Ján Račko,
Michaela Svoreňová,
Uzn. č. 3 – prijaté – za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera ,Ján Račko,
Michaela Svoreňová,
Uzn. č. 4 – prijaté – za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera ,Ján Račko,
Michaela Svoreňová,
Uzn. č. 5 – prijaté – za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera ,Ján Račko,
Michaela Svoreňová,
Uzn. č. 6 – prijaté – za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera ,Ján Račko,
Michaela Svoreňová,
Uzn. č. 7 – prijaté – za hlasovali - Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Brodiansky, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera, Michaela
Svoreňová,
- zdržal sa Ján Račko,
K bodu 19:
Po vyčerpaní programu, starostka obce poďakovala všetkým za účasť, potvrdila, že
vzájomnou dôverou a spoločnými silami sa všetci pričiníme o rozvoj obce.

Ing. Anna Pavlendová
prednostka OcÚ

Ing. M8ria Klimentová
starostka obce

Ján Beňo
zástupca starostu

doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc
overovateľ

Mgr. Michaela Svoreňová
overovateľ

