ZÁPISNICA
Z PRVÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MARKUŠKE
konaného dňa 12.12.2014
v zasadacej miestnosti obce Markuška

Prítomní:

Lipták Ondrej – doterajší starosta
Tomka Ján – pokračujúci starosta obce
Liptáková Magdaléna – predseda miestnej volebnej komisie
Členovia obecného zastupiteľstva :
R.Hodermarský, P.Gallo, J.Vilim, P.Hodermarský, O.Gallo
Hanisková Alena – zapisovateľka
Hostia :
Ján Kováč – HK obce

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 obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Návrh na zriadenie komisie a voľba jej predsedu, členov komisie
10. Určenie platu starostu obce
11.Schválenie rozpočtu na r.2015.
12. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach na r.2015
13.Náhrada platu starostu za nevyčerpanú dovolenku
14. Diskusia - Rôzne
15. Schválenie uznesenia
16. Záver

1) Zasadnutie prvého obecného zastupiteľstva otvoril pokračujúci starosta obce
Markuška privítaním prítomných a oboznámením prítomných s programom
rokovania. Starosta obce oznámil, že zastupiteľstve v plnom počte 5 členov je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) Starosta určil zapisovateľku p. Haniskovú Alenu. Za overovateľov zápisnice boli
jednomyseľne zvolení p. P.Hodermarský, p. Peter Gallo

3) Predsedníčka miestnej volebnej komisie Magdaléna Liptáková oboznámila
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdala
osvedčenia pre starostu obce Markuška a pre piatich členov obecného zastupiteľstva.

4) Sľub novozvoleného starostu prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie
v Markuške. Novozvolený starosta obce Ján Tomka zložil zákonom predpísaný sľub.

5) Sľub poslancov obecného zastupiteľstva prečítal novozvolený starosta Ján Tomka.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslancov
obecného zastupiteľstva.

6) Po zložení sľubu členov obecného zastupiteľstva vystúpil starosta obce Markuška,
Ján Tomka. Poslancom obecného zastupiteľstva zaželal úspešnú spoluprácu. Starosta
obce plánuje dokončiť rozpracované akcie z volebného obdobia rokov 2011 až 2014.
Všetky úlohy, ktoré sa vyskytnú vo volebnom období chce starosta obce riešiť
v úzkej spolupráci so zastupiteľstvom a obyvateľmi obce v prospech celej obce. Na
záver starosta obce poďakoval členom predchádzajúceho zastupiteľstva za prácu
v uplynulom volebnom období.
7) Starosta obce dal schváliť členom obecného zastupiteľstva program ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8/9) Starosta obce predložil návrh na voľbu návrhovej a volebnej komisie.
Za členov návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení : všetci poslanci
Za členov volebnej komisie, ktorá plní aj úlohu mandátovej komisie boli
jednomyseľne zvolení : všetci poslanci
V mene návrhovej komisie vystúpil novozvolený starosta s nasledovným návrhom :
1. Návrh na poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva Jaroslav Vilim
2. Návrhová komisia navrhuje vytvoriť
Komisiu na ochranu verejného záujmu, ochranu verejného poriadku
a vybavovanie sťažností (Predsseda: R. Hodermarský,
členovia: poslanci OZ
10.) Návrhová komisia navrhuje plat starostu obce v zmysle § 4 zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v zákonnej výške 614 € násobku priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve zvýšený o 15%, nakoľko táto výška mzdy bola
stanovená obecným zastupiteľstvom pre rok 2014.
Starosta obce Ján Tomka poďakoval za podaný návrh na výšku platu.
V mene volebnej komisie vystúpil R.Hodermarský, ktorý dal verejne hlasovať
o poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
V mene volebnej komisie dal poslanec OZ p. Hodermarský verejne hlasovať o komisii
navrhnutej návrhovou komisiou.
V mene volebnej komisie dal poslanec OZ p. Hodermarský verejne hlasovať o výške
platu starostu obce, ako navrhla návrhová komisia.

11.) Schválenie rozpočtu na r.2015.
- Návrh rozpočtu predniesol HK obce p.Kováč
- poslancami jednohlasne odsúhlasený
Úprava rozpočtu za rok 2014 – poslancami jednohlasne odsúhlasená
12.) VZN na rok 2015 sa nemení, ostáva v platnosti z roku 2014.
13.) Náhrada platu starostu za nevyčerpanú dovolenku
-poslanci jednohlasne odsúhlasili preplatenie dovolenky 23 dni
14.) Diskusia – Rôzne
- HK oboznámil poslancov a novozvoleného starostu so správou kontroly
NKU
- Poslanci odsúhlasili jednohlasne vyšší poplatok za satelit – 20 € ročne
- LOM: na zákl. žiadosti, poslanci prejednali odpustenie nájmu za zimné
obdobie, s tým, že v jarných mesiacoch sa nájom doplatí spätne.

A) Odchádzajúci starosta p. Lipták poďakoval členom predchádzajúceho obecného
zastupiteľstva za spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období a poprial im veľa
zdravia a úspechov do budúcnosti.
B) Odchádzajúci poslanci poďakovali za spoluprácu a zaželali všetkým členom nového
zastupiteľstva pre nasledovné volebné obdobie veľa úspechov.

8) Návrh uznesení predniesla zapisovateľka p. Hanisková. Návrh uznesení bol
jednomyseľne prijatý.

9) Po vyčerpaní programu rokovania starosta obce prvé zasadnutie obecného
zastupiteľstva zakončil.

Zapísal: Hanisková Alena

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

Overili: Peter Hodermarský

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

Peter Gallo

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

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Markuška
zo dňa 12.12.2014
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 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
členov a predsedu komisie.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
5. Určenie zástupcu starostu
6. Náhrada platu starostu za nevyčerpanú dovolenku
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ján Tomka zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Rastislav Hodermarský, Peter Gallo, Jaroslav Vilim, Ondrej
Gallo, Peter Hodermarský
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.
6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
poveruje
poslanca Jaroslava Vilima, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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 s počtom hlasov 5 „za“.

3. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
predsedov a členov komisie.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
A. z r i a ď u j e
- Komisiu na ochranu verejného záujmu, ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
s počtom hlasov 5 „za“
-

B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to :
- vyplýva hlavne zo zákona č. 358/2004 Z. z. pre ochranu verejného záujmu
- pomáha starostovi obce riešiť a vybavovať pripomienky obyvateľov obce
- rieši veci týkajúce sa verejného poriadku obce, rieši sťažnosti občanov, vzájomné
susedské vzťahy, neplnenie si povinnosti voči obci
C. v o l í
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, ochranu verejného poriadku
a vybavovanie sťažností R.Hodermarského – s počtom hlasov 5 „za“
b) členov komisie: P. Gallo, J. VIlim, O. Gallo, P. Hedormarský s počtom hlasov 5 „za“
4.Určenie mesačného platu starostu
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
Určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu 0,5 úväzku schváleného obecným
zastupiteľstvom v Markuške dňa 7.8.2014 uznesením číslo 13/2014 OZ určuje plat starostu p.
Jánovi Tomkovi v zákonnej výške 1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve zvýšený o 15%, teda v celkovej výške 707 €, s počtom hlasov 5 ,,za“.
7. Určenie zástupcu starostu
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
B e r i e na v e d o m i e
Informáciu starostu obce o určení zástupcu starostu obce Jaroslava
obdobie rokov 2015-2018.

Vilima pre volebné

8. Náhrada platu starostu za nevyčerpanú dovolenku
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
Schvaľuje
Vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku roka 2014 v rozsahu 23 dní,
s poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov s počtom hlasov 4 „za“.
Uznesenie č.7
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
S ch v a ľ u j e
Rozpočet na rok 2015.
7. a) Berie na vedomie návrh HK k rozpočtu na rok 2015.
Uznesenie č.8
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
S ch v a ľ u j e
- úpravu rozpočtu za rok 2014
Uznesenie č.9
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
S ch v a ľ u j e
- zvýšenie ročného poplatku za satelit na 20 € ročne.
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
Berie na vedomie
- správu NKÚ o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností
obcami SR
- odpustenie nájmu za prenájom LOMU za zimné obdobie, s tým, že v jarných
mesiacoch sa nájom doplatí
Uznesenie č.10
Obecné zastupiteľstvo v Markuške
S ch v a ľ u j e
- opatrenia na odstránenie nedostatkov kontroly NKÚ.
..............................

starosta obce
Prílohy: Zápisnica MVK z volieb, Sľub starostu obce,Sľub poslancov OZ,

