Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina
Mládeže konaného dňa 4. decembra 2018
Prítomní:
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
Tibor Fülöp
Mahuliena Skalnická
Ing. Ottó Varga
Marián Plavec
Marcel Tuška
HKO: JUDr. Ing. Iveta Némethová
Hostia: Mgr. Sandra Kovácsová, predsedkyňa MVK
Gabriel Kamenicky
1. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže otvorila a viedla
starostka obce, Gabriela Gönczölová. Privítala prítomných a konštatovala, že je prítomných
plný počet - 5 novozvolených poslancov. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Navrhnutý a schválený program rokovania bol nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov.
9. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
10. Určenie platu starostu
11. Záver
 K programovému bodu č.1 – Otvorenie
Po odznení štátnej hymny pani starostka privítala prítomných a zahájila 1. ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže.
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 K programovému bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ottó Varga, Marián Plavec.
 K programovému bodu č.3 - Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
Pani starostka požiadala predsedkyňu miestnej volebnej komisie, Mgr. Sandru
Kovácsovú, aby oznámila výsledky volieb a odovzdala osvedčenia.
K programovému bodu č.3 bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 10. novembra 2018
prednesené predsedom miestnej volebnej komisie Mgr. Sandrou Kovácsovou
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.4 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie, Mgr. Sandra Kovácsová vyzvala novozvolenú
starostku, JUDr. Ing. Gabrielu Gönczölovú na zloženie sľubu. Novozvolená starostka po
prečítaní, sľub potvrdila podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. V prípade
zmeny starostu obce je potrebné po zložení sľubu odovzdať insígnie. Tým sa novozvolený
starosta ujíma vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K programovému bodu č.4 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.2/2018:
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Konštatuje, že
1. Novozvolená starostka obce JUDr. Ing. Gabriela Gӧnczӧlová zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Pani starostka prečítala znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, a požiadala ich,
aby svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu.
Zablahoželala poslancom a nakoľko boli prítomní v plnom počte, skonštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
K programovému bodu č.5 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.3/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Konštatuje, že
1. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Tibor Fülӧp, Marián Plavec, Mahuliena
Skalnická, Marcel Tuška, Ing. Ottó Varga zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.6 - Vystúpenie starostu
Pani starostka predniesla slávnostný príhovor.
K programovému bodu č.6 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.4/2018:
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Vystúpenie novozvolenej starostky obce, JUDr. Ing. Gabriely Gӧnczӧlovej
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická,
Marián Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.7 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
zastupiteľstva
Pani starostka predložila zastupiteľstvu návrh programu rokovania, a požiadala ich
o schválenie.
Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na
úradnej tabuli v obci aj na webovom sídle obce dňa 30. novembra 2018.
K programovému bodu č.7 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.5/2018:
Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk a na úradnej tabuli obce Dedina Mládeže dňa 30. novembra 2018.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.8 – Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a voľba jej členov.
Do návrhovej komisie ustanovujúceho zasadnutia pani starostka navrhla:
poslankyňu Mahulienu Skalnickú,
pána Marcela Tušku a
pána Mariána Plavca.
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Pani starostka informovala, že z ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyplýva vytvoriť komisiu na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia musí mať aspoň 3
členov. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec OZ.
Oboznámila poslancov o náplni činností tejto komisie.
Za predsedu komisie navrhla
Za členov komisie navrhla

pána Ing. Ottó Vargu,
pána Tibora Fülöpa, a
slečnu Mahulienu Skalnickú.

Pani starostka ďalej oznámila, že zriadenie ďalších komisií navrhne na ďalšom zasadnutí OZ.
K programovému bodu č.8 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.6/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Marián Plavec.
B. Zriaďuje
1. komisiu podľa čl.7 ods. 5 ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
v počte 3 členov.
C. Volí
1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Ottó Vargu,
za členov komisie: Tibor Fülöp
Mahuliena Skalnická.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
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 K programovému bodu č.9 - Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený
zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom
zriadení
K tomuto bodu pani starostka poskytla podrobnejšie informácie.
Táto povinnosť, poveriť poslanca OZ, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ vyplýva
z novely zákona o obecnom zriadení č. 102/2010 Z. z. účinnou od 1.4.2010. Zo zákona citovala
prípady, na ktoré sa to vzťahuje.
Za poslanca Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhla pána poslanca Marcela Tušku.
K programovému bodu č.9 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.7/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Poveruje
1. poslanca Marcela Tušku 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
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.10 – Určenie platu starostu
Pani starostka oboznámila prítomných o platových pomeroch starostov obcí, ktorý upravuje
§ 3 zákona NR SR č.253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov. Novela predmetného zákona nadobudla účinnosť od 1.12.2018.
Následne požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby podali návrh.
K programovému bodu č.10 bolo prijaté nasledovné uznesenie č.8/2018:
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Obecné zastupiteľstvo v Dedine Mládeže
A. Určuje
1.V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostu obce JUDr. Ing. Gabriely Gönczölovej nasledovne
základ do 500 obyvateľov 1,65 x 787,50 = 1575,- eur
zvýšenie 50 % 787,50 eur
spolu vo výške 2363,00 eur.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Hlasovanie za: 5 (Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Marcel Tuška, Mahuliena Skalnická, Marián
Plavec)
Proti: 0
zdržal sa: 0
 K programovému bodu č.11 - Záver
Pani starostka poďakovala za prítomnosť a ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
V Dedine Mládeže, dňa 14. decembra 2018

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ottó Varga, v.r.

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

Marián Plavec, v.r.

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

