Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – novozvolený starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Mgr. Elena Obuchová – predsedníčka miestnej volebnej komisie
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 1900 h

Program:

***

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
12. Určenie platu starostu obce.
13. Diskusia.
14. Záver.

***
1. Otvorenie zasadnutia - ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo
Valaskej Belej otvoril a viedol doterajší starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Zasadnutie
bolo zvolané v zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.

Zaznela Hymna SR.
Doterajší starosta obce všetkých privítal, osobitne novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva a poblahoželal im k zvoleniu. Prečítal program ustanovujúceho
zasadnutia OZ.
Za zapisovateľku zápisnice doterajší starosta určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Za overovateľov zápisnice doterajší starosta určil Mariana Híreša a Ladislava
Hronského. Prijaté uznesenie č. 1/2014.
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva – správu o výsledkoch volieb, ktoré sa konali
dňa 15. 11. 2014 prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Elena
Obuchová.
2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom - novozvolený
starosta obce Ing. Miloš Cúcik prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý
potvrdil svojím podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Elena
Obuchová odovzdala novozvolenému starostovi obce osvedčenie o zvolení. Ďalej
viedol ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Podpísaný sľub starostu obce
tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.
3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva - starosta
obce Ing. Miloš Cúcik predniesol sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Podpísaním
a podaním ruky poslanci zložili sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Predsedníčka
miestnej volebnej komisie odovzdal poslancom osvedčenia o zvolení. Podpísaný sľub
poslancov tvorí prílohu originálu tejto zápisnice. Starosta obce skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prijaté uznesenie č. 2/2014.
4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce - novozvolený starosta obce predniesol
príhovor. Poďakoval za prácu predchádzajúcim poslancom OZ a poprial veľa
úspechov novozvoleným poslancom OZ. Poslanci vystúpenie novozvoleného starostu
obce vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 3/2014.
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanci jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 4/2014.
Ďalej poslanci hlasovali o spôsobe voľby predsedov, členov komisií, členov rady.
Poslanci schválili spôsob voľby verejným hlasovaním.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 5/2014.
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie - poslanci sa ďalej zaoberali
voľbou mandátovej komisie, do ktorej zvolili Mgr. Elenu Obuchovú – predsedníčku
a Bc. Ľudmilu Podskočovú – členku.
2

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 6/2014.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci
Jarmila Kopčanová a Viktor Kotian.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 7/2014.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – poslanci jednomyseľne poverili
poslanca Mariana Híreša 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 8/2014.
8. Návrh na zriadenie obecnej rady – poslanci sa nezaoberali schválením obecnej rady.
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba jej predsedov –
starosta obce predložil návrh na zriadenie týchto komisií. Poslanec Viktor Kotian
navrhol odložiť schválenie komisií obecného zastupiteľstva na budúce zasadnutie OZ.
Na ustanovujúcom zasadnutí OZ bola schválená len komisia na ochranu verejného
záujmu v zložení:
predseda komisie Ladislav Hronský, členovia komisie Marian Híreš a Jarmila
Kopčanová.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 9/2014.
Zriadenie komisií, obecnej rady a určenie sobášiacich poslanci odložili do budúceho
zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 10/2014.
10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie –
poslanci schválili plat starostu obce s účinnosťou od 2. 12. 2014 vo výške 1705 €.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 11/2014.
11. Predsedníčka mandátovej komisie uviedla, že mandáty poslancov sú v poriadku
a v zmysle zákona môžu vykonávať funkciu poslancov obecného zastupiteľstva.
12. Diskusia:
- poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu k zriadeniu komisií a obecnej rady
13. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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UZNESENIA

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 2. decembra 2014
(1/2014 – 11/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 1. ustanovujúcom zasadnutí
prerokovalo:
1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Vystúpenie novozvoleného starostu.
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
10. Určenie platu starostu obce.

Uznesenie č. 1 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
určuje
zapisovateľa zápisnice: Bc. Ľudmilu Podskočovú a overovateľov zápisnice: Mariana
Híreša a Ladislava Hronského.

Uznesenie č. 2/2014
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A. berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce prednesené predsedom miestnej volebnej
komisie.
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Miloš Cúcik zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Marian
Híreš, Ladislav Hronský, Emília Kňažeková, Jarmila Kopčanová, Viktor Kotian, Mgr.
Andrej Mateáš, Ing. Ľubomír Štolovský zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenie č. 3/2014
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Uznesenie č. 4/2014
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 5/2014
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
spôsob voľby predsedov, členov komisií, členov rady verejným hlasovaním.
Uznesenie č. 6/2014
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A. volí mandátovú komisiu zložení:
Mgr. Elena Obuchová – predseda
Bc. Ľudmila Podskočová – člen
B. ukladá mandátovej komisii:
1. overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
2. zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu, alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
3. podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadaniu obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A. volí návrhovú komisiu v zložení: Viktor Kotian a Jarmila Kopčanová
B. ukladá návrhovej komisii:
1. sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
2. predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrh uznesení,
tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
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Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje:
poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariana Híreša 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1. zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu
2. určuje náplň práce komisie, a to:
- prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa čl.
7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade pochybnosti o ich úplnosti a
pravdivosti
požadovať
od
dotknutých
funkcionárov
vysvetlenia
- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona
č. 563/2009 Z. z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
- sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1
v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9
- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu
- preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či
obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia
predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu
- udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie
zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona
- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom
zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať
príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu
3. volí
a, predsedu komisie: Ladislava Hronského
b, členov komisie: Mariana Híreša a Jarmilu Kopčanovú
Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

odkladá
rozhodnutie určenia komisií a obecnej rady, určenie sobášiaceho do budúceho zasadnutia
OZ dňa 11. 12. 2014.
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Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plat starostu obce Valaská Belá Ing. Miloša Cúcika s účinnosťou od 2. 12. 2014
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1631,52 EUR.
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 4,5 % na sumu: 1705 EUR a to sa
rovná po zaokrúhlení na celé euro nahor 1705 EUR.

Vo Valaskej Belej dňa 3. 12. 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Ladislav Hronský

