Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 30.11.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
7. Vystúpenie starostu
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostu
obce
10. Zriadenie komisií pri Obecnom úrade – Komisia na ochranu verejného záujmu, Komisia
správy majetku a rozvoja obce, Komisia športu, Komisia kultúry, Komisia verejného
poriadku a životného prostredia
11. Stanovenie platu starostu podľa §3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
12. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
K bodu 1/ Ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Starosta obce privítal všetkých prítomných, medzi ktorými boli
predseda volebnej komisie p. PaedDr. Ján Tulušák, poslanci OZ vykonávajúci funkciu
vo volebnom období 2014-2018 a novozvolení poslanci OZ pre volebné obdobie 20182022 a občania obce.
K bodu 2/ Za zapisovateľa bol určený PaedDr. Ján Tulušák, hlavný kontrolór obce. Za
overovateľov zápisnice boli určení Marián Kolodzej a Peter Lach.
K bodu 3/ Starosta obce požiadal predsedu volebnej komisie p. J. Tulušáka o oznámenie výsledkov
voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva (príloha č. 1). Zároveň
predseda volebnej komisie odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi
a zvoleným poslancom OZ.
K bodu 4/ Novozvolený starosta obce Mgr. Marián Štefaňák zložil zákonom predpísaný sľub
(príloha č. 1A), symbolicky prevzal insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ.
K bodu 5/ Starosta obce postupne po jednom prizýval zvolených poslancov, aby zložili zákonom
predpísaný sľub (príloha č. 1B). Novozvolený poslanec Ján Tulušák zložil zákonom
predpísaný sľub v deň konania ustanovujúceho zasadnutia t. j. 30.11.2018 o 12,00 hod..
K bodu 6/ Po zložení sľubov novozvoleného starostu a poslancov OZ vystúpil novozvolený
starosta obce s prejavom (príloha č. 2).
K bodu 7/ Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 3) boli prítomní 4/5 novozvolených
poslancov OZ. Novozvolení poslanec Ján Tulušák ospravedlnil svoju neúčasť z vážnych
rodinných dôvodov. Dosluhujúci poslanec Jozef Semančík svoju účasť ospravedlnil z
rodinných dôvodov. Starosta obce vyhlásil zasadanie OZ za uznášania schopné a
zároveň predniesol návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OZ vyveseného na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Doplnil program o nový bod č. 8 - Voľba

návrhovej a mandátnej komisie, ktorých činnosť je potrebná na každom zasadnutí a
nový bod č. 13 - Rôzne, v ktorom navrhuje vyriešiť tému delegovania členov Rady
školy Materskej školy a delegovanie členov Rady školy Základnej školy. O tomto
pozmenenom návrhu programu zasadnutia dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA - všetci poslanci
PROTI - žiadny poslanec
ZDRŽAL SA - žiadny poslanec
NEHLASOVAL - žiadny poslanec
K bodu 8/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Marián Kolodzej - predseda, Ján Zajonc člen a Eva Bolcarovičová - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Peter Lach predseda, Eva Bolcarovičová - člen a Ján Zajonc - člen.
Hlasovanie:
ZA - všetci poslanci
PROTI - žiadny poslanec
ZDRŽAL SA - žiadny poslanec
NEHLASOVAL - žiadny poslanec
K bodu 9/ Poslanci navrhujú Jána Tulušáka za poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA - všetci poslanci
PROTI - žiadny poslanec
ZDRŽAL SA - žiadny poslanec
NEHLASOVAL - žiadny poslanec
K bodu 10/ Starosta obce poveruje Mariána Kolodzeja za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zastupovať starostu obce. Menovaný tento návrh prijíma.
K bodu 11/ Zriadenie komisií pri Obecnom úrade. Starosta informoval o súčasných komisiách a
navrhol zvážiť zrušenie, zlúčenie existujúcich alebo vytvorenie nových komisií.
Doposiaľ boli činné tieto komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu, Komisia
správy majetku a rozvoja obce, Komisia športu, Komisia kultúry, Komisia verejného
poriadku a životného prostredia. Poslanci súhlasia s ponechaním
Pre volebné obdobie 2018-2022 starosta navrhol zriadenie nasledovných komisií a ich
zloženie v tomto zložení:
Komisia na ochranu verejného záujmu......................... - predseda – Ján Tulušák
- člen - Eva Bolcarovičová
- člen - Peter Lach
Komisia správy majetku a rozvoja obce........................- predseda – Marián Kolodzej
- člen – Ján Tulušák
- člen – Peter Lach
Komisia športu...............................................................- predseda – Eva Bolcarovičová
- člen – Marián Kolodzej
- člen – Ján Zajonc
Komisia kultúry..............................................................- predseda – Ján Zajonc
- člen – Marián Kolodzej
- člen – Eva Bolcarovičová
Komisia verejného poriadku a životného prostredia.....- predseda – Peter Lach
- člen – Ján Zajonc
- člen – Ján Tulušák
Hlasovanie:
ZA - všetci poslanci
PROTI - žiadny poslanec
ZDRŽAL SA - žiadny poslanec
NEHLASOVAL - žiadny poslanec
K bodu 12/V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest sa na ustanovujúcom zasadnutí OZ určuje plat starostu. Plat
starostu je stanovený podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona, a to v kategórii od 501 do

1000 obyvateľov formou 1,83-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
ktorá je vo výške 954,00 €. Starosta sa opýtal či je iný návrh a žiadny iný návrh nebol
prednesený.
Hlasovanie:
ZA - všetci poslanci
PROTI - žiadny poslanec
ZDRŽAL SA - žiadny poslanec
NEHLASOVAL - žiadny poslanec
K bodu 13/ Starosta navrhol odvolať členov Rady školy Materskej školy poslancov Matúš
Bolcarovič a Ing. Tomáš Veselovský, PhD. a tiež odvolať členov Rady školy Základnej
školy poslancov Pavol Tyrpák a Ján Zibura a pre volebné obdobie 2018-2022 starosta
navrhol delegovať za členov Rady školy Materskej školy poslancov Jána Zajonca a
Petra Lacha a delegovať za členov Rady školy Základnej školy poslancov Evu
Bolcarovičovú a Jána Tulušáka.
Hlasovanie:
ZA - všetci poslanci
PROTI - žiadny poslanec
ZDRŽAL SA - žiadny poslanec
NEHLASOVAL - žiadny poslanec
K bodu 14/ Predseda návrhovej komisie prečítal znenie prijatých uznesení. Neboli vznesené žiadne
výhrady a ani návrhy na doplnenie uznesení. Na záver starosta poďakoval prítomným
za účasť a o 18.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach, dňa 30.11.2018
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Marián Kolodzej

…...........................................

Peter Lach

…...........................................

PaedDr. Ján Tulušák

…...........................................

