Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 1.12.2014 v zasadačke
Obecného úradu v Dolnej Ždani.
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Neprítomní poslanci:

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Janette Brnáková

Program:
1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
e) Vystúpenie novozvoleného starostu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Určenie platu starostu obce
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1, a)
Otvorenie
Starostka obce Bc. Andrea Murgašová privítala prítomných poslancov a občanov.

K bodu 1, b)
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda
miestnej volebnej komisie)
S výsledkami volieb prítomných oboznámila predsedníčka volebnej komisie p. Alena Čavojcová.
Skonštatovala, že starostkou obce naďalej zostáva Bc. Andrea Murgašová.
Výsledky volieb tvoria prílohu tejto zápisnice (príloha č.1)

K bodu 1, c)
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
novozvoleným starostom
Zvolený starosta zložil sľub predsedkyni volebnej komisie p. Alene Čavojcovej.
Po zložení sľubu starostka Bc. Andrea Murgašová pokračovala vo vedení ustanovujúceho
zasadnutia OZ.

K bodu 1, d)
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starostka obce prečítala novozvoleným poslancom Sľub poslanca. Poslanci tento sľub zložili
slovíčkom „sľubujem“ a svojim podpisom.

K bodu 1, e)
Vystúpenie novozvoleného starostu
Po zložení sľubu poslancov starostka obce Bc. Andrea Murgašová predniesla slávnostný príhovor.
Zablahoželala poslancom k zvoleniu. Vyjadrila presvedčenie, že počas nasledujúcich 4 rokov
vynaložíme všetky sily a svoje poznatky k tomu, aby pokračovali v ďalšom postupnom rozvoji našej
dedinky. Plnenie volebného programu bude náročné a bude si vyžadovať spoluprácu. Dodala, že verí,
že sa im to podarí dosiahnuť.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla Ing.
Kožiarovú a Pavla Sýkoru.
Hlasovanie k overovateľom zápisnice - za /proti /zdržal sa /: 7-0-0

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka predložila poslancom program zasadnutia.
Hlasovanie k programu – za/ proti/ zdržal sa: 7-0-0

Slavomíru

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce uviedla, že podľa novely zákona 369/1990 o obecnom zriadení sa musí určiť jeden
poslanec, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starostka určila za takéhoto poslanca Ing. Slavomíru Kožiarovú.

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starostka obce oboznámila nových poslancov o zriadení komisií. Určila predsedov jednotlivých
komisií. Predsedovia si do ďalšieho zasadnutia OZ doplnia komisie o členov z radov poslancov
a z radov občanov. Jedná sa o nasledovné komisie:
Komisia ekonomická predseda Ing. Slavomíra Kožiarová
Hlasovanie – za/ proti/ zdržal sa: 7-0-0
Komisia kultúrna Hlasovanie – za/proti/ zdržal sa: 7-0-0

predseda Mgr. Jana Čížová

Komisia životného prostredia a verejného poriadku – predseda Pavel Sýkora
Hlasovanie – za/ proti/ zdržal sa: 6-0-1 (Pavol Sýkora)
Komisia stavebná –
Hlasovanie – za/ proti/ zdržal sa: 7-0-0

predseda Ing.Milan Fábry

6. Určenie platu starostu obce
Kontrolórka obce uviedla, že plat starostu obce bol v súlade so zákonom 253/1994 Z.z. obecným
zastupiteľstvom schválený 90 dní pred voľbami. Mesačný plat starostu je 1360 €.
Hlasovanie – za/proti/ zdržal sa: 6-1 (Ing. Milan Fábry)-0

7. Diskusia
Zuzana Baniariová – uviedla, že jej manžel Ľubomír Baniari bol 4 roky poslancom a zástupcom
starostky. Tejto práci venoval veľa hodín, veľa vecí vyriešil. Chcel doviesť obecnú správu bližšie
k občanom, aby ľudia vedeli, ako sa na úrade robí, ako sa hospodári s peniazmi občanov. Nepodarilo
sa mu to, pretože proti smeráckej politike nemal šancu. Vyriešil závady na bytovkách, na klube
mladých. Nájomníci z bytoviek mu vyvolávali, chodili za ním domov a vždy bol ochotný. Nemal
problém vstať aj v noci, keď bytovky nekúrili a ráno išiel do roboty. Rokoval s firmou Remeslo
o odstránení závad. Chodil čistiť aj ČOV-ky, opravoval poruchy v MŠ. Pomáhal aj pracovníčkam
obecného úradu, pomohol vyriešiť plat učiteľke a riaditeľke MŠ. Raz na zasadnutí sa spomínala
oprava cintorínskeho múru, že v rozpočte nie sú na opravu peniaze. Na predvolebnom papieri p.
starostky bolo napísané, že nebola ochota zo strany poslancov toto riešiť. Riešil aj Stolárstvo
Šmikniar, ktoré sa malo za 4 roky predať, nepredali sa ani stavebné pozemky ani plynárenské
zariadenie. Požadoval, aby Stolárstvo zaplatilo aspoň dlžné nájomné 2 700€, chcel tieto peniaze
dostať do obecnej pokladnice. Pán Šmikniar dal podnet na stavebný úrad, že p. Baniari má na

pozemku čiernu stavbu. To bola odplata za to, že riešil obecné veci. Pani Baniariová ešte poukázala
na nedostatočné zverejňovanie obecných dokumentov na internetovej stránke obce.
Starostka uviedla, že p. Baniari jej ako zástupca pomáhal, za čo mu navrhla aj odmenu. Pôvodná
obecná stránka bola dobrá, nová stránka je technicky zle urobená, čo dosvedčil aj poslanec Pavel
Sýkora, ktorý už na stránku ukladal dokumenty.
Jolana Rafaelisová – v mene ZO JDS pogratulovala p. starostke a poslancom k zvoleniu do funkcie.
Starostka obce ešte raz poblahoželala poslancom k ich zvoleniu, poďakovala sa všetkým prítomným
za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Slavomíra Kožiarová

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

Pavel Sýkora

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

Bc. Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Ždaňa,
zo dňa 1.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, 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.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií.
4. Určenie zástupcu starostu.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
A.berie na vedomie
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 Bc. Andrea Murgašová zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Slavomír Búci, Mgr. Jana Čížová, Ing. Milan Fábry,
Ivan Figuli, Ing. Slavomíra Kožiarová, Pavel Sýkora, Tatiana Víglaská.

Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
poveruje
poslanca Ing. Slavomíru Kožiarovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
A.zriaďuje
komisie, a to Komisiu ekonomickú, Komisiu kultúrnu, Komisiu životného prostredia a verejného
poriadku, Komisiu stavebnú.
B.volí
a) predsedu Komisie ekonomickej - predseda Ing. Slavomíra Kožiarová
Komisie kultúrnej
- predseda Mgr. Jana Čížová
Komisie životného prostredia a verejného poriadku – predseda Pavel Sýkora
Komisie stavebnej
– predseda Ing. Milan Fábry
b) členovia komisií budú doplnení predsedami komisií do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške
1360 €.

Bc. Andrea Murgašová
starostka obce

