ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 11. decembra 2014 o 1800 hod. v kultúrnom dome v Poluvsí
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1, Úvodné náležitosti :
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2, Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3, Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
4, Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
5, Určenie platu starostu obce.
6, Diskusia.
7, Návrh na uznesenie.
8, Záver.
Overovatelia zápisnice :

Peter Šujan
Ing. Ján Krajčovič

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - a) otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, poslancov za predchádzajúce volebné obdobie,
predsedu miestnej volebnej komisie, pracovníčky obecného úradu a všetkých prítomných občanov.
Konštatoval, že program rokovania bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
b) starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva Petra Šujana a Ing. Jána Krajčoviča. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu
Martinu Uhrínovú.
c) predseda miestnej volebnej komisie v Poluvsí pre voľby do orgánov samosprávy obce Martin Drexler
prečítal zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb, ktoré sa konali
15. novembra 2014 a odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) starosta obce Martin Šujan zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho svojím podpisom.
e) starosta obce Martin Šujan prečítal list, ktorý bol doručený na Obecný úrad Poluvsie dňa
19. novembra 2014 od Dobroslavy Grossovej, Poluvsie č. 99, 972 16 Pravenec vo veci vzdania sa
mandátu na poslanca. Menovaná oznamuje vzdanie sa mandátu na poslanca obecného zastupiteľstva
v Poluvsí, ktorý získala v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 s počtom hlasov 164. V zmysle § 25
ods. 2 písm. c) mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu. Mandát poslanca získava kandidát ďalší
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov, t. j. pani Jana Solárová. V zmysle § 26 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub a potvrdili ho svojím podpisom.
f) starosta obce sa všetkým prítomným prihovoril. Poprial novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva veľa úspechov. Poďakoval poslancom predchádzajúceho obecného zastupiteľstva za
vykonanú prácu vo volebnom období rokov 2010 - 2014. Spomenul výmenu okien na budove

materskej školy, výmenu vodovodného potrubia či vybudovanie novej miestnej komunikácie.
Zároveň vyslovil poďakovanie voličom a požiadal o spoluprácu pri ďalšom rozvoji obce. (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, čím
je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta obce zároveň oboznámil prítomných poslancov
s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nakoľko zo strany poslancov obecného zastupiteľstva
nebol podaný návrh na doplnenie programu, program zasadnutia bol schválený v pôvodnom znení. Za
7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan v zmysle § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods.
6 tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podal návrh,
aby bol poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič poverený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje, že bude poslanec
Ing. Ján Krajčovič poverený zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
k bodu 4, - a) starosta obce Martin Šujan v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov podal návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a to :
- komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
predseda : Peter Šujan
- komisia pre financie a správu majetku obce
predseda : Ing. Ján Krajčovič
- sociálna komisia
predseda : Mariana Hranaiová
- komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie
predseda : Ľubomír Šujan
- komisia pre verejný poriadok
predseda : Dušan Leitman
- komisia pre ochranu verejného záujmu
členovia : Silvia Leitmanová, Jana Solárová, Ľubomír Šujan
- komisia na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce
a hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
členovia : Peter Šujan, Dušan Leitman, Mariana Hranaiová
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje zriadenie komisií, ich predsedov a členov. Za
7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
b) starosta obce podal návrh, aby obecné zastupiteľstvo schválilo poslankyňu obecného zastupiteľstva
Silviu Leitmanovú do Rady školy Materskej školy v Poluvsí ako zástupcu za zriaďovateľa školy.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje Silviu Leitmanovú ako zástupcu zriaďovateľa
v Rade školy Materskej školy v Poluvsí. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
k bodu 5, - v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest určeného doterajším obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami. V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 35/2014 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 26. júna 2014, určilo obecné zastupiteľstvo
v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostu ako priemerná mzda x
násobok (podľa počtu obyvateľov) = plat zaokrúhlený na celé euro nahor, t. j. 824,00 € x 1,65 násobok ,
t. j. 1360,00 € a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 20%, t. j. o 272,00 €. Obecné
zastupiteľstvo určuje mesačný plat starostu obce Martina Šujana vo výške 1632,00 €. Za 6 poslancov, proti
1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
k bodu 6, - a) obyvateľ obce Juraj Ziaťko mal dotaz k platu starostu obce. Reagoval poslanec obecného
zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič, ktorý odpovedal, že výška platu starostu sa vypočítava na základe
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov a poslanci obecného zastupiteľstva môžu plat starostu zvýšiť až
o 70%.
b) obyvateľ obce Juraj Ziaťko diskutoval o mesačných mzdových výdavkoch z rozpočtu obce
v percentuálnom vyjadrení. Reagoval starosta obce Martin Šujan, že presnú percentuálnu hodnotu
mu v tejto chvíli nevie uviesť.
c) obyvateľ obce Juraj Ziaťko mal dotaz k internetovej stránke obce, kedy bude dokončená, kto ju bude
spravovať a či bude transparentná. Starosta obce Martin Šujan odpovedal, že internetovú stránku obec
spravuje v rámci svojich možností a keďže sú na stránke priebežne zverejňované všetky objednávky,
faktúry a zmluvy, stránka spĺňa požiadavku transparentnosti. Ďalej reagoval poslanec obecného
zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič, že internetová stránka obce funguje redakčným systémom, čiže na
jej správu nie sú finančné náklady.
d) obyvateľ obce Juraj Ziaťko mal dotaz k zverejneniu určenia zapisovateľky miestnej volebnej komisie
v Poluvsí pre voľby do orgánov samosprávy obcí, podľa neho bolo predmetné určenie zverejnené na
úradnej tabuli obce po termíne stanovenom zákonom. Starosta obce Martin Šujan uviedol, že určenie
zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Poluvsí bolo na úradnej tabuli zverejnené v zákonom
stanovenom termíne.
e) obyvateľka obce Dobroslava Grossová vyslovila požiadavku, aby sa pozvánky na obecné
zastupiteľstvo vyhlasovali v obecnom rozhlase. Starosta obce Martin Šujan uviedol, že obec pozvánku
na nadchádzajúce obecné zastupiteľstvo zverejňuje dvoma spôsobmi - zverejnením na úradnej tabuli
a zverejnením na internetovej stránke obce, ale bude informovať občanov aj prostredníctvom
obecného rozhlasu.
k bodu 7, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 8, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 11.12. 2014

Overovatelia :

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

Zapisovateľ : .................................................

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

Martin Šujan
starosta obce

