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4. Z á p i s n i c a 2018
z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.novembra
2018 o 19,00 hod. v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení : Gregorička, Kučera, Severínová
Rokovanie viedol starosta obce Ľudovít Ružička
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
Na úvod slávnostného ustanovujúceho rokovania odznela hymna SR, ktorú si prítomní
vypočuli v stoje.
1. Bod Otvorenie rokovania, vytvorenie predpokladov pre ustanovujúce
rokovanie obecného zastupiteľstva a schválenie programu rokovania
Predsedajúci otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní štyria
doterajší poslanci OZ, určil pani Kyrinovičovú za zapisovateľku a požiadal predsedkyňu
Miestnej volebnej komisie pani Kyrinovičovú, o predloženie informácie o výsledku volieb do
orgánov samosprávy, konaných 10.11.2018. (príloha č. 2)
Predsedajúci navrhol vytvoriť v zmysle štatútu obce dočasnú Mandátovú komisiu na
preskúmanie skutočnosti, či nevznikla nezlučiteľnosť funkcií novozvolených kandidátov na
starostu a poslancov OZ. Navrhol poslankyňu Jakubcovú za predsedníčku a poslankyňu
Vizváryovú ako členku.
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 4 ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0
Kým komisia na základe vyplnených prehlásení novozvolených kandidátov na poslancov
a starostu skúmala dané skutočnosti, vysvetlil predsedajúci, že sa týmto spôsobom overí, či je
možné, aby zvoleným kandidátom vznikol mandát, prípadne, či nezanikne. Následne požiadal
o vyjadrenie komisie. Predsedníčka Mandátovej komisie do zápisnice skonštatovala: Na
základe predložených prehlásení novozvolených kandidátov na starostu a poslancov OZ, nie
sú prekážky na vznik mandátov.
Predsedajúci požiadal doterajších poslancov OZ Dubová o zaujatie miest v auditóriu
a zároveň im poďakoval za obetavú prácu v prospech obce vo svojom osobnom voľnom čase
bez nároku na odmenu.
Zvolený kandidát na starostu obce Ľudovít Ružička prečítal a podpísal sľub starostu obce
v zmysle § 13, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. (príloha
č. 3)
Predsedajúci prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle § 26 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (príloha č. 4) a vyzval postupne zvolených
kandidátov, aby slovným vyjadrením „sľubujem“ a podpisom pod text sľubu zložili sľub
poslanca a po jeho zložení zaujali miesto za rokovacím stolom.
Predsedajúci po zložení sľubu všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Dubovej
skonštatoval, že rokovanie obecného zastupiteľstva s novozvolenými poslancami je uznášania
schopné, sú prítomní siedmi poslanci, určil za overovateľov zápisnice poslancov Magáta
a Moravčíka a predniesol návrh programu (pozvánka). Vyzval na pripomienkovanie
a doplnenie programu.
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ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Predsedajúci následne informoval, že návrhy jednotlivých uznesení sú výsledkom spoločného
pracovného stretnutia s novozvolenými kandidátmi a nenavrhuje vytvoriť dočasnú Návrhovú
komisiu – prednesie ich sám.

2. bod

Návrh na zriadenie stálych komisií Obecného zastupiteľstva v Dubovej

Predsedajúci predložil návrh na zriadenie stálych komisií OZ v Dubovej na obdobie rokov
2018 – 2022 a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky a návrhy a preto dal
hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 15/2018 zo dňa 28.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 Schvaľuje Vytvorenie stálych komisií obecného zastupiteľstva v Dubovej na volebné obdobie rokov
2018 – 2022 a ich náplň práce takto:
Komisia na ochranu verejného záujmu, prešetrenie sťažností a petícií - KOVZ
Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu
v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť a úplnosť Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, v zmysle zákona o sťažnostiach (9/2010
Z.z.) a smernice č. 9 prešetrovať sťažnosti, v zmysle zákona o obecnom zriadení (369/1990 Zb.) a súvisiacich
predpisov vybavovať petície.
Predseda: Peter Moravčík
Členovia: Marcel Magát, Ema Gavorníková
Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, agroturistiky a športu - KRKVaŠ
Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach
rozvoja kultúry, rozvoja vzdelávania a školstva, rozvoja športu, rozvoja cestovného ruchu, udržiavania tradícií,
propagácie obce, rozvoja informačného systému obce, hodnotného využívania voľného času všetkými
kategóriami obyvateľov.
Komisia finančná, sociálna, zdravotná a pre správu majetku - FSK
Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach
rozpočtu a financií, správy obecného majetku, sociálnych služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, zdravotnej
prevencie.
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo - STK
Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach
životného prostredia, odpadového hospodárstva, územného plánovania a výstavby, poľnohospodárstva
a veterinárnej starostlivosti, lesného a vodného hospodárstva, poľovníctva, cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, podnikania a služieb.

Ukladá predsedom komisií a poslancom
- vypracovať plány rokovaní komisií podľa Plánu rokovaní obecného zastupiteľstva v Dubovej na rok 2019
a odovzdať ich obecnému úradu
- navrhnúť doplnenie komisií o členov z radov poslancov, občanov a aktivistov
- zvolať rokovania komisií po schválení členov komisií
- následne oboznámiť členov komisií s náplňou práce komisie, so strategickými dokumentmi obce a začať
činnosť v jednotlivých zverených úsekoch
- zabezpečiť pre obecný úrad kontakty na jednotlivých členov komisií
 Termín do nasledujúceho rokovania OZ podať návrhy

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 7

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0
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Poverenie poslanca na zvolanie a vedenie rokovania OZ

Predsedajúci objasnil, že v zmysle novely zákona o obecnom zriadení je potrebné, aby OZ
poverilo uznesením jedného poslanca na plnenie úloh pri zvolávaní rokovania OZ v prípade,
že tak neurobí starosta, alebo zástupca starostu v zákonných lehotách
- raz za tri mesiace
- na požiadanie 1/3 poslancov do 15 dní
- ustanovujúce rokovanie do 30 dní od uskutočnenia volieb
alebo ak starosta, či zástupca starostu stratí právo viesť rokovanie, vtedy vedie rokovanie
- ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu rokovania, alebo jeho zmene
- ak starosta neudelí slovo poslancovi v súvislosti s prerokúvaným bodom
Predsedajúci predniesol návrh – poverenie poslankyne Polčicovej a otvoril diskusiu.
Neprihlásil sa nikto a preto dal hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 16/2018 zo dňa 28.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 Poveruje poslankyňu Máriu Polčicovú zvolávaním a vedením rokovaní obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 7

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Predsedajúci skonštatoval, že poslankyňa Polčicová je poverená zastupiteľstvom na plnenie
uvedených úloh. Ako poverenie mu bude slúžiť výpis uznesenia, ktoré mu doručí OcÚ.
4. bod

Určenie platu starostu obce Dubová

Predsedajúci predniesol návrh uznesenia a otvoril diskusiu. Predsedajúci informoval, že plat
starostu obce – základný, ktorý prislúcha starostovi podľa zákona v obci Dubová podľa počtu
obyvateľov, navrhli poslanci ponechať o navýšený o 15 %.
Predsedajúci otvoril diskusiu. Poslankyňa Žáková sa spýtala, či 15% navýšenie je zodpovedá
priemernému osobnému ohodnoteniu zamestnancov obce a či starosta má možnosť požívať
benefity ako zamestnanec podľa kolektívnej zmluvy – odpovedala účtovníčka obce na obe
otázky áno. Keďže neboli ďalšie pripomienky, dal hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 17 /2018 zo dňa 28.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení na návrh starostu
•
schvaľuje rozhodnutie podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona , ktorým zvyšuje plat starostu obce Dubová
určený podľa § 4 ods. 1 o 15%
•
uvádza na základe § 4, ods. 9 presnú výšku platu starostu obce Dubová stanovenú v eurách na základe
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018 s výpočtom:
- priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2018: 954
- násobok podľa § 4 ods. 1 – tabuľka podľa počtu obyvateľov: 2,2 násobok od 1.12.2018
- navýšenie na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Dubovej o 15% podľa § 4 ods. 2 citovaného
zákona
Doterajší plat do 30.11.2018
954 x 1,98 = 1888,92 navýšené o 15 % = 2172,258 zaokrúhlené = 2173,- € v hrubom
Po novele zákona od 1.12.2018 (zvýšenie násobku podľa počtu obyvateľov)
954 x 2,2 = 2098,80 navýšené o 15 % = 2413,62 zaokrúhlené = 2414,- € v hrubom

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 7

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

5. bod
Prevzatie menovacích dekrétov členov KŠ a informácie o povinnostiach
členov OZ v zložkách krízového riadenia.
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Predsedajúci odovzdal novozvoleným poslancom menovacie dekréty členov krízového štábu
obce, ktorých prevzatie potvrdili podpisom a v krátkosti informoval o zložení KŠ a ostatných
zložiek krízového riadenia v obci v oblastiach civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej
mobilizácie, povodňovej ochrany a obrany štátu.

6. bod

Uznesenia

Predsedajúci predložil uznesenie OZ k volebnému aktu. Vyzval na doplňujúce, či
pozmeňovacie návrhy, keďže žiadne neboli, dal o návrhu uznesenia hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 18/2018 zo dňa 28.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 berie na vedomie
- Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy konaných 10.11.2018
- príhovor starostu obce
- zloženie a úlohy KŠ obce Dubová
 konštatuje, že
- zvolený kandidát na starostu obce Ľudovít Ružička zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
- zvolení kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:
Ema Gavorníková
Pavol Lukačovič
Marcel Magát st.
Peter Moravčík
Mária Polčicová
Mgr. Roman Vizváry
JUDr. Jozefína Žáková
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 7
7. bod

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Záver

Na záver rokovania predsedajúci poďakoval za účasť na slávnostnom ustanovujúcom
rokovaní obecného zastupiteľstva všetkým prítomným, pozval ich na decembrové podujatia,
najmä na Silvestrovský výstup na Kuklu a polnočný ohňostroj a poprial všetkým požehnané
vianočné sviatky a veľa úspechov do roku 2019.

28.11. 2018 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

Prílohy:
1. Pozvánka a prezenčná listina (5listov)
2. Správa o výsledku volieb 10.11.2018 (2listy)
3. Sľub starostu obce (1list)
4. Sľub poslancov (1list)

