Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Štefanov, konaného dňa 10.12.2018
Prítomní:
starosta obce – Rudolf Polák
novozvolený starosta - František Chudý
poslanci –

Ing. Juraj Belica
Ing. Ladislav Buček
Vladimír Čech
Patrik Černý
Tomáš Kudoláni
Marek Okasa
Lívia Včelková
Lukáš Vlha

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov 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 obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
10.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11.Určenie platu starostu obce .
12.Diskusia.
13.Záver.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia.
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela Štátna hymna Slovenskej
republiky. Starosta obce Rudolf Polák privítal prítomných poslancov,
pozvaných hostí a občanov. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určil starosta Jarmilu Klimešovú a za overovateľov
zápisnice Líviu Včelkovú a Vladimíra Čecha.
K bodu 3
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
obecného zastupiteľstva.
Predseda volebnej komisie p. František Belica prečítal správu miestnej volebnej
komisie z výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Štefanov konaných
10.11.2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice a skonštatoval, že za starostu obce
Štefanov bol zvolený František Chudý. Následne novozvolenému starostovi a
poslancom predal osvedčenia o zvolení.
K bodu 4
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Starosta Rudolf Polák vyzval Františka Chudého, aby zložil sľub starostu.
Novozvolený starosta prečítal sľub starostu a potvrdil ho podpisom. Od
končiaceho starostu prevzal insignie obce a ujal sa vedenia zastupiteľstva.
K bodu 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta vyzval poslancov aby zložili sľub poslanca, ktorý prečítal a poslanci
sľub potvrdili slovom „sľubujem” a podpisom pod text sľubu.
K bodu 6
Vystúpenie starostu.
Starosta obce František Chudý sa krátko prihovoril všetkým prítomním,
poďakoval odchádzajúcemu starostovi Rudolfovi
Polákovi a bývalým
poslancom OZ za ich prácu a spoluobčanom za podporu. V mene spoluobčanov
sa krátkou básňou prihovoril Mgr. Peter Kozolka a po ňom sa prítomným
prihovoril Ing. Sova - poslanec Trnavského samosprávneho kraja.
K bodu 7
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta predložil poslancom návrh programu zasadnutia, poslanci program

ustanovujúceho zasadnutia OZ schválili. Starosta oznámil , že poverený
zastupovaním starostu obce bude poslanec Ing. Juraj Belica.
K bodu 8
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta navrhol, aby bol Ing. Juraj Belica poslancom povereným 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.
Hlasovanie:
Za: 9 poslancov Proti: 0 Zdržal sa: 0 poslanec
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove poveruje poslanca Ing. Juraja Belicu
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu 9
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Starosta František Chudý navrhol zriadiť obecnú radu a za jej členov navrhol
poslancov - Marka Okasu, Líviu Včelkovú a Patrika Černého. Poslanci nemali
žiadne ďalšie návrhy a preto ich vyzval na hlasovanie.
Hlasovanie:
Za: 9 Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove a) zriaďuje obecnú radu, b) za členov
obecnej rady volí poslancov Marka Okasu, Líviu Včelkovú a Patrika Černého
K bodu 10
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie štyroch komisií a náplň ích práce,
návrhol predsedov i členov jednotlivých komisií takto:
1. Komisia finančná a správy obecného majetku
náplň práce komisie:
- -podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce aj na jeho zmenách
- dohliada na hospodárenie majetku obce
- zaujíma stanoviská k návrhom projektov
- vypracúva stanovisko k dotáciám schvaľovaných obecným zastupiteľstvom
pre spoločenské organizácie
a) predseda komisie: Ing. Ladislav Buček
b) členovia komisie : Rudolf Polák a Tomáš Kudoláni
Hlasovanie:
Za: 9 Proti: 0
Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zriaďuje Komisiu finančnú a správy
obecného majetku určuje náplň jej práce tak ako je uvedené v návrhu.
Predsedom komiseie bol zvolený Ing. Ladislav Buček a jej členmi boli zvolení
Rudolf Polák a Tomáš Kudoláni.
2. Komisia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
náplň práce komisie:
- zaoberá sa kontrólou ovzdušia, vôd, pôdohospodárstva a lesného
hospodárstva
- mapovanie kritických miest v obci pri odvádzaní vody z miestnych kanálov
- navrhuje systém narábania s odpadom v katastrálnom území obce
- poskytuje stanovisko k žiadostiam o drobné stavby v katastrálnom území
obce
- v spolupráci s obcou pripravuje podklady ku každému investičnému
zámeru obce
- posudzuje ponuky pri výberových konaniach a verejných obstarávaniach
týkajúcich sa stavebnej činnosti obce
- kontroluje priebeh a postup stavebných prác realizovaných obcou
a) predseda komisie: Vladimír Čech
b) členovia komisie : z poslancov - Lukáš Vlha a Ing. Juraj Belica
c) členovia komisie odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Monika Čechová, Radovan Horný
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zriadilo Komisiu výstavby, životného
prostredia a regionálneho rozvoja, určilo náplň práce komisie tak ako bola
uvedená v návrhu. Za predsedu komisie zvolilo Vladimíra Čecha a za jej členov
Lukáša Vlhu, Ing. Juraja Belicu , Moniku Čechovú a Radovana Horného.
3. Bytová komisia
náplň práce komisie:
- rieši otázku pridelovania obecných bytov
- posudzuje žiadosti o pridelenie bytu, sťažnosti a pripomienky nájomníkov
bytov
- preveruje podklady žiadateľov o byt a vydáva k nim stanovisko
a) predseda komisie Lívia Včelková
b) členovia komisie : Rudolf Polák a Patrik Černý
Hlasovanie:
Za: 9 Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zriadilo Bytovú komisiu, určilo náplň práce
komisie tak ako bola uvedená v návrhu. Za predsedu komisie zvolilo Líviu
Včelkovú a za jej členov Rudolfa Poláka a Patrika Černého.

4. Komisia školstva, kultúry a športu
náplň práce komisie:
- koordinuje a rozvíja kultúrne a športové aktivity v obci
- vytvára kalendár kultúrnych a športových podujatí v obci, v spolupráci
s obecnými organizáciami
- spolupracuje so základnou a materskou školou
- nadväzuje kontakty s organizáciami v okolitých obciach
a) predseda komisie Tomáš Kudoláni
b) členovia komisie :
- z poslancov: Marek Okasa a Lívia Včelková
- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr. Lenka Chudá a
Gabriela Klimešová.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove zriadilo Komisiu školstva, kultúry a športu,
určilo náplň jej práce tak, ako bola uvedená v návrhu. Za predsedu komisie
zvolilo Tomáša Kudolániho a za jej členov Marka Okasu, Líviu Včelkovú, Mgr.
Lenku Chudú a Gabrielu Klimešovú.
K bodu 11
Určenie platu starostu obce.
Návrh platu starostu prečítal kontrolór obce Ing. Sova. Plat starostu navrhuje vo
výške 2099,00 €. Vysvetlil, že plat starostu sa určuje podľa zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov. Minimálna výška platu je
súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017
čo je 954,00 € a koeficient 2,20 určený podľa počtu obyvateľov obce
Hlasovanie:
Za: 9 Proti: 0
Zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove určilo 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 plat starostu obce vo výške
2099,00 Eur.
K bodu 12
Diskusia.
Starosta otvoril diskusiu. Pán Ján Polák položil otázku bývalému starostovi
Rudolfovi Polákovi. Pýtal sa ho na nakladanie s majetkom bývalého
futbalového družstva Družstevník Štefanov v rokoch 1995 až 2004 pán R. Polák
mu povedal, že obec pre futbalistov zabezpečovala všetko čo bolo potrebné, či
údržbu ihriska, náklady spojené s hráčskou základňou či cestovanie hráčov na
zápasy. Na otázky z pred 14 - tich rokov a skôr sa vyjadrovať bez potrebných

podkladov nemôže. Ďalej sa pýtal p. Imrich Daniel nového starostu, ako bude
riešiť problém z neodtekajúcou dažďovou vodou v rómskej osade a problém s
veľkým množstvom psov. Starosta prisľúbil, že osadu navštívi a bude sa snažiť
situáciu riešiť, no taktiež očakáva spoluprácu s rómskou komunitou. Pán
Ladislav Kudoláni poukázal na skládku za dedinou pri obecnej studni. Starosta
na to reagoval, že skládky v našom okolí sú veľkým problémom a riešiť ich bude
v spolupráci s komisiou výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.
K bodu 13
Záver.
Starosta obce poďakoval občanom za bohatú účasť a pozval všetkých
prítomných na malé občerstvenie.

Zapisovateľ:
Jarmila Klimešová

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

Overovatelia zápisnice:
Lívia Včelková

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

Vladimír Čech

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

František Chudý
starosta obce

