Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.12.2014 v sále
kultúrneho domu v Rudine
Prítomní (prezenčná listina)
Ing. Anna Mičianová
Ing. Marián Turianik
Ing. Ján Garbier
Radovan Hlavatý
Jaroslav Maslák
František Hruška
Ing. Mariana Janáčiková
Bc. Viera Štefánková
Mgr. Milan Černák
Neprítomní:
Ing. Jozef Turianik – ospr.

Ostatní prítomní:
Jančigová Gabriela – zapisovateľka
Obyvatelia obce

Program obecného zastupiteľstva:
1/ Otvorenie zasadnutia.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3/ Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6/ Vystúpenie starostu
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa §
12ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9/ Menovanie zástupcu starostu
10/ Zriadenie obecnej rady
11/ Zriadenie komisií
12/ Určenie platu starostu obce
13/ Diskusia
14/Záver
Zasadnutie Ustanovujúceho OZ viedla starostka obce Ing. Anna Mičianová.

1/ bod: Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Rudine otvorila starostka obce Ing. Anna Mičianová. Privítala
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Uviedla , že zasadnutie sa koná v súlade so
zákonom o obecnom zriadení v stanovenej lehote, po vykonaných voľbách do orgánov samosprávy
obcí – voľba starostky obce Rudina. V prvej časti bude podaná informácia o výsledkoch volieb do
orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení starostke obce a novozvoleným
poslancom.
2/ bod: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
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Za zapisovateľku zápisníc zo zasadnutí OZ určila pracovníčku OcÚ Gabrielu Jančigovú. Za
overovateľov zápisnice určila poslancov OZ Ing. Jána Garbiera a Ing. Mariána Turianika.
3/ bod: Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva .
Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Jozef Ondruš oboznámil obecné zastupiteľstvo
a prítomných občanov s výsledkami volieb do orgánov samosprávy našej obce, ktoré sa konali
15.11.2014. Predseda miestnej volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb z opisu zápisnice
miestnej volebnej komisie nasledovne:
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov:
Počet volebných okrskov:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:

1
1
1342
839

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa
poradia na hlasovacom lístku:
Súčet platných hlasov: 831
Číslo kandidáta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Počet platných hlasov:
1
572
23
18
27
190

Za starostku obce bola zvolená:
Ing. Anna Mičianová
SMER-SD
Počet platných hlasov: 572
___________________________________________________________________________
Následne predseda miestnej volebnej komisie odovzdal Ing. Anne Mičianovej osvedčenie o zvolení
za starostku obce Rudina a následne sa pristúpilo k bodu č. 4.

4/ bod: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Ing. Anna Mičianová zložila a podpísala sľub starostu a tým sa ujala funkcie starostky obce Rudina.
5/ bod: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpísali sľub poslanca a starostka im
odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
6/ bod: Vystúpenie starostu
Novozvolená starostka obce popriala poslancom OZ dobrú spoluprácu, veľa úspechov a dobrých
nápadov.
7/ bod: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
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Starostka obce informovala, že pre naplnenie formálneho hľadiska konania ustanovujúceho
zasadnutia OZ vyplývajúceho z metodického návodu Ministerstva vnútra SR je potrebné pristúpiť
k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia OZ v Rudine.
Z pozvánky na dnešné ustanovujúce OZ vyplýva nasledovný program:
1/ Otvorenie zasadnutia.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3/ Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6/ Vystúpenie starostu
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa §
12ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9/ Menovanie zástupcu starostu
10/ Zriadenie obecnej rady
11/ Zriadenie komisií
12/ Určenie platu starostu obce
13/ Diskusia
14/Záver
Starostka obce informovala poslancov OZ , že prvá časť týkajúca sa informácie o voľbách a sľub
starostky obce ako aj nových poslancov OZ bola vykonaná a konštatoval že OZ je uznášania
schopné, nakoľko z 9 poslancov je prítomných 8. Program OZ nebol pripomienkovaný ani doplnený
zo strany poslancov. Hlasovanie:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Program OZ bol schválený bez pripomienok.
8/ bod: Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
v prípadoch podľa § 12ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Starostka obce navrhla poslankyňu Ing. Marianu Janáčikovú, ako poverenú oprávnením zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa jednotlivých § zákona o obecnom zriadení :
-

Za: 8

§ 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho
poslanec poverený OZ,
§ 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec
poverený OZ,
§ 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom.
Proti: 0

Zdržal sa : 0

9/ bod: Menovanie zástupcu starostu
Starostka obce v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 13b zákona - Zastupovanie
starostu poverila zastupovaním starostu poslanca Františka Hrušku za zástupcu starostu obce
Rudina.
Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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10/ bod: Zriadenie obecnej rady
Starostka obce predložila návrh na zriadenie obecnej rady, ktorá je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva . Obecnú radu navrhla v zložení: František Hruška,
Ing. Ján Garbier, Ing. Mariana Janáčiková
Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

11/ bod: Zriadenie komisií
Starostka obce navrhla komisie, ktoré by mali pracovať v nasledujúcom volebnom období a ich
personálne obsadenie :
Finančná komisia: predseda: Ing. Ján Garbier, členovia: Ing. Mariana Janáčiková, Ing. Daniel Marčiš
Sociálna komisia: predseda: Bc. Viera Štefánková, členovia: Zuzana Garbierová, Janka Žáková
Komisia športu a kultúry: predseda: Radovan Hlavatý, členovia: Mgr. Milan Černák, Peter Jakubčík
Stavebná komisia a občianskeho spolunažívania: predseda: Jaroslav Maslák, členovia: Ing. Jozef
Turianik, Vladimír Ščamba
Komisia pre životné prostredie: predseda: Ing. Marián Turianik, členovia: Tatiana Tolnajová, Anna
Pečalková
Za : 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

12/ bod: Určenie platu starostu obce
Určenie platu starostky obce – starostke obce patrí plat podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z .z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, vo výške priemerná mesačná mzda v NH x 1,98 násobok (obce od 1001 do 3000
obyvateľov). Priemerná mzda v NH za rok 2013 je 824,- Eur x 1,98 = 1631,52 €. Navrhnuté
navýšenie platu poslancami OZ 59,361% t.j. 968,48 € celkom mesačný plat brutto 2600,- €
na plný úväzok, s platnosťou od 05.12.2014
Hlasovanie:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

13/ bod: Diskusia
V diskusii neboli prednesené žiadne diskusné príspevky.
14/ bod:
Starostka obce sa na záver všetkým prítomným poďakovala za účasť na dnešnom ustanovujúcom OZ
a tým ho ukončila.

Zapísala: Gabriela Jančigová ...............................
Overovatelia: Ing. Ján Garbier ....................................
Ing. Marián Turianik ..............................

Ing. Anna Mičianová
starostka obce Rudina
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Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rudina zo dňa 05.12.2014

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 viať 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 obecnej rady a voľbu členov obecnej rady
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov
komisií.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
Uznesenie č. 1/2014
A. OZ berie na vedomie:
1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. informáciu o menovaní starostky obce jej zástupcu Františka Hrušku
B. OZ konštatuje , že :
1. novozvolený starosta obce Rudina Ing. Anna Mičianová zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva :
Mgr. Milan Černák
Ing. Ján Garbier
Radovan Hlavatý
František Hruška
Ing. Mariana Janáčiková
Jaroslav Maslák
Bc. Viera Štefanková
Ing. Jozef Turianik
Ing. Marián Turianik
Uznesenie č. 2/2014
OZ schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.3/2014
OZ poveruje
poslankyňu Ing. Marianu Janáčikovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, odst.5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 4/2014
OZ zriaďuje a volí
a/ Radu obce :
v zložení : František Hruška. Ing. Ján Garbier, Ing. Mariana Janáčiková
b./ finančnú komisie v zložení :
predseda : Ing. Ján Garbier
členovia : Ing. Mariana Janáčiková
Ing. Daniel Marčiš
c./sociálnu komisiu v zložení :
predseda : Bc. Viera Štefanková
členovia : Zuzana Garbierová
Janka Žáková
d./komisia športu a kultúry :
predseda : Radovan Hlavatý
členovia : Mgr. Milan Černák
Peter Jakubčík
e./ stavebné komisia a občianskeho spolunažívania v zložení :
predseda : Jaroslav Maslák
členovia : Ing. Jozef Turianik
Vladimír Ščamba
f./ komisia životného prostredia v zložení :
predseda : Ing. Marián Turianik
členovia : Tatiana Tolnajová
Anna Pečalková
Uznesenie č. 5/2014
OZ schvaľuje :
1./Zástupcu obce v rade Základnej školy Rudina :
Ing. Ján Garbier
Bc. Vuera Štefanková
2./ zástupcu v rade Materskej školy Rudina :
Ing. Marianu Janáčikovú
Uznesenie č.6/2014
OZ určuje :
V súlade zo 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
doterajším obecným zastupiteľstvom uznesením č. 46/8/2014 plný úväzok starostu. Určuje
platu starostky obce podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z .z. vo výške priemernej mesačnej
mzdy v NH x 1,98 násobok (obce od 1001 do 3000 obyvateľov). Priemerná mzda v NH za rok
2013 je 824,- Eur x 1,98 = 1631,52 €. Navrhnuté navýšenie platu poslancami OZ 59,361%
t.j. 968,48 € celkom mesačný plat brutto 2600,- € na plný úväzok, s platnosťou od 05.12.2014

