Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Štefanov,
konaného dňa 11.12.2014
Prítomní:

starosta obce – Rudolf Polák
poslanci –
Marián Andel
Mgr. Dana Burdová
Jozef Cvečka
Vladimír Čech
Patrik Černý
František Chudý
Marek Okasa
Lívia Včelková
ospravedlnený poslanec – Ing. Ladislav Buček
Zapisovateľka:
Renáta Müllerová
Overovatelia zápisnice:
Jozef Cvečka
Marek Okasa
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení 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 obecného
zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (zástupcu starostu), 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 a návrh na usporiadanie nevyčerpanej
dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 20102014
12.Diskusia.
13.Záver.
K bodu 1
Otvorenie.
Starosta obce Rudolf Polák privítal prítomných poslancov a občanov. Zo
zasadnutia sa z pracovných povinností ospravedlnil poslanec Ing. Ladislav
Buček. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné a dodal, že
neprítomný poslanec p. Ing. Buček zloží poslanecký sľub na najbližšom
zasadnutí OZ.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určil starosta obce p.Renátu Müllerovú a za overovateľov
zápisnice určil Jozefa Cvečku a Mareka Okasu.
K bodu 3
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
S výsledkami volieb prítomných oboznámila predsedníčka volebnej komisie
p.Mária Čelústková. Skonštatovala, že starostom obce naďalej zostáva
p.Rudolf Polák.
Výsledky volieb tvoria prílohu tejto zápisnice.
K bodu 4
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Zvolený starosta Rudolf Polák zložil sľub a prevzal si od predsedkyne volebnej
komisie p. Márie Čelústkovej osvedčenie o zvolení starostu.

K bodu 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Jozef Cvečka prečítal za všetkých novozvolených poslancov Sľub poslanca.
Poslanci tento sľub zložili slovíčkom „sľubujem“ a svojim podpisom a prebrali si
od predsedkyne volebnej komisie p. Márie Čelústkovej osvedčenia o zvolení za
poslanca.
K bodu 6
Vystúpenie starostu.
Starosta obce Rudolf Polák predniesol príhovor s plánmi do budúcnosti a so
želaním, aby spoločnými silami s poslancami splnili dôveru občanov.
Prioritou v úlohách na budúci rok je dokončenie futbalového ihriska za školou,
kde sa pravdepodobne v januári 2015 zrealizuje prekládka stĺpov el. energie.
V roku 2015 sa bude pokračovať s vykupovaním, prípadne zámenou pozemkov
v časti Klíny za cintorínom. Starosta ďalej prejavil snahu dať do budúcich úloh
OZ aj opravu zdravotného strediska – výmena okien, zateplenie aj
rekonštrukcia vodoinštalácie. Takisto aj výmenu okien a dverí na Obecnom
úrade Štefanov. Chcel by pokračovať v zakrývaní priekop, ktoré už bolo
zrealizované na ulici od Základnej školy po p. Jozefa Križánka. Priekopy by chcel
zakryť až po p. Štefana Baránka, pretože cesta je tu úzka a trhá sa okraj cesty.
Taktiež by chcel pokračovať v spolupráci s ÚPSVaR s aktivačnými prácami
prostredníctvom ktorých by chcel pokračovať v čistení potoka pretekajúceho
cez našu obec. Popri všetkých týchto úlohách je samozrejmosťou, že sa bude
zabezpečovať aj bežná údržba obce.
K bodu 7
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta predložil poslancom program zasadnutia a poslanci tento program
ustanovujúceho zasadnutia OZ schválili.
K bodu 8
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (zástupcu starostu), ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce uviedol, 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.
Starosta obce určil za takéhoto poslanca p. Mariána Andela.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec
OZ poveruje poslanca Mariána Andela 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.
Za zástupcu starostu obce starosta Rudolf Polák menoval pani Líviu Včelkovú.
Poslanci uvedené vzali na vedomie.
K bodu 9
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Starosta Rudolf Polák navrhol za členov obecnej rady pani Líviu Včelkovú,
pána Vladimíra Čecha a pána Jozefa Cvečku. Poslanci nemali iný návrh.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ schvaľuje členov obecnej rady – p.Líviu Včelkovú, p.Vladimíra Čecha a
p.Jozefa Cvečku.
K bodu 10
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starosta obce oboznámil nových poslancov o zriadení komisií. Určil predsedov
a členov jednotlivých komisií.
Finančná komisia:
predseda: Jozef Cvečka
členovia:
Marián Andel
Lívia Včelková
Jaroslava Čechová
Ing.Roman Sova
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

OZ zriaďuje finančnú komisiu so zložením: predseda – Jozef Cvečka, členovia –
Marián Andel, Lívia Včelková, Jaroslava Čechová a Ing. Roman Sova.

Stavebná a poľnohospodárska komisia: predseda:
členovia:

Vladimír Čech
Marián Andel
Marek Okasa
Marián Klena
zapisovateľ: Jaroslava Čechová

Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ zriaďuje stavebnú a poľnohospodársku komisiu so zložením: predseda –
Vladimír Čech, členovia – Marián Andel, Marek Okasa, Marián Klena
a zapisovateľka Jaroslava Čechová.
Sociálna a bytová komisia:

predseda:
členovia:

Lívia Včelková
Jozef Cvečka
Marta Čechová
zapisovateľ: Jaroslava Čechová

Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ zriaďuje sociálnu a bytovú komisiu so zložením: predseda – Lívia Včelková,
členovia – Jozef Cvečka, Marta Čechová a zapisovateľka Jaroslava Čechová.
Kultúrna komisia:

predseda:
členovia:

Mgr.Dana Burdová
František Chudý
Patrik Černý
Jarmila Klimešová
Zdenka Vrbová
Zapisovateľ: Renáta Müllerová

Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ zriaďuje kultúrnu komisiu so zložením: predseda – Mgr.Dana Burdová,
členovia – František Chudý, Patrik Černý, Jarmila Klimešová, Zdenka Vrbová
a zapisovateľka Renáta Müllerová.

Športová komisia:

predseda:
členovia:

Vladimír Čech
Mgr.Dana Burdová
Martin Okasa
Daniel Belica

Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ zriaďuje športovú komisiu so zložením: predseda – Vladimír Čech, členovia –
Mgr.Dana Burdová, Martin Okasa a Daniel Belica.
Komisia na ochranu verejného záujmu:

členovia: Marek Okasa
Lívia Včelková
Jozef Cvečka
Patrik Černý

Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: Marek Okasa, Lívia
Včelková, Jozef Cvečka, Patrik Černý.
K bodu 11
Určenie platu starostu obce.
Plat starostu obce sa určuje podľa priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve za rok 2013 čo predstavuje sumu 824,-€, ktorá sa násobí
koeficientom podľa počtu obyvateľov, čo pre nás predstavuje koeficient 2,20.
Starosta obce podal návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu
v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2010-2014 v zmysle ustanovenia
§ 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove s c h v a ľ u j e vyplatenie náhrady platu
starostovi Rudolfovi Polákovi za nevyčerpanú dovolenku:
· za rok 2014 v rozsahu 20 dní
Spolu
20 dní v sume: 1.443,-€

Dôvodová správa:
Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle
Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie
dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka práce jediná výnimka kedy možno
zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie
pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj
pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia § 2 ods. 2
Zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o tom rozhodne Obecné
zastupiteľstvo.
Dôvody nevyčerpanej dovolenky:
Pracovná vyťaženosť.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje vyplatenie náhrady platu
starostovi Rudolfovi Polákovi za nevyčerpanú dovolenku:
· za rok 2013 v rozsahu 0 dní
· za rok 2014 v rozsahu 20 dní
Spolu
20 dní v sume: 1.443,-€
S poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a § 7 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov, nakoľko starosta nesmie byť pre výkon svojej
funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo
obdobného pomeru.
K bodu 12
Diskusia.
Do diskusie sa zapojila pani Mária Písečná s dotazom, či by sa do rozpočtu obce
nemohol zahrnúť návrh na obnovu pomníkov padlých, ktoré sa nachádzajú
pred kultúrnym domom. Starosta dal prísľub, že do apríla 2015 dá pomníky
opraviť. A zároveň požiadal členky Jednoty dôchodcov Štefanov, pani Hyžovú
a pani Písečnú, ktoré boli prítomné na ustanovujúcom zasadnutí OZ, aby si
Jednota dôchodcov Štefanov zobrala pomníky pod patronát a starala sa o ne.
V diskusii pokračovala pani Veronika Hnátová, ktorá sa pýtala, kedy by sa mohlo
uvažovať s výstavbou rodinných domov v časti Klíny za cintorínom. Starosta
poznamenal, že nie je jednoduché vykúpiť všetky pozemky s ktorými sa do
výstavby počítala, pretože nie všetci vlastníci súhlasia s odpredajom či

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov,
zo dňa 11.12.2014
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 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 obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov
a predsedov komisií.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce a návrh na usporiadanie
nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného
obdobia 2010-2014.

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Rudolf Polák zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Marián Andel
Mgr.Dana Burdová

Jozef Cvečka
Vladimír Čech
Patrik Černý
František Chudý
Marek Okasa
Lívia Včelková
2. Poverenie poslanca, ktorý bude 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.
Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove
poveruje
poslanca Mariána Andela 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.
3. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady.
Uznesenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove
A. zriaďuje
obecnú radu
B. volí za členov obecnej rady
Jozefa Cvečku, Vladimíra Čecha a Líviu Včelkovú
4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov
Komisií
Uznesenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove
A. zriaďuje

Finančnú komisiu
B. volí
a) predsedu komisie: Jozef Cvečka
b) členov komisie:
Marián Andel
Lívia Včelková
Jaroslava Čechová
Ing.Roman Sova
A. zriaďuje
Stavebnú a poľnohospodársku komisiu
B. volí
a) predsedu komisie: Vladimír Čech
b) členov komisie:
Marián Andel
Marek Okasa
Marián Klena
Jaroslava Čechová – zapisovateľ
A. zriaďuje
Sociálnu a bytovú komisiu
B. volí
a) predsedu komisie: Lívia Včelková
b) členov komisie:
Jozef Cvečka
Marta Čechová
Jaroslava Čechová – zapisovateľ
A. zriaďuje
Kultúrnu komisiu
B. volí
a) predsedu komisie: Mgr.Dana Burdová
b) členov komisie:
František Chudý
Patrik Černý
Jarmila Klimešová
Zdenka Vrbová
Renáta Müllerová – zapisovateľ
A. zriaďuje
Športovú komisiu
B. volí
a) predsedu komisie:
Vladimír Čech

b) členov komisie:

Mgr.Dana Burdová
Martin Okasa
Daniel Belica

A. zriaďuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu
B. volí
a) členov komisie:
Jozef Cvečka
Patrik Černý
Marek Okasa
Lívia Včelková
5. Určenie mesačného platu starostu a návrh na usporiadanie nevyčerpanej
dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 20102014.
Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove
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 doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu Rudolfa Poláka vo výške podľa priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve za rok 2013 čo predstavuje sumu 824,-€, ktorá sa
násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov, čo pre nás predstavuje koeficient
2,20.
Uznesenie č.6
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostovi Rudolfovi Polákovi za nevyčerpanú
dovolenku:
· za rok 2014 v rozsahu 20 dní
Spolu
20 dní v sume: 1.443,-€
S poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a § 7 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov, nakoľko starosta nesmie byť pre výkon svojej
funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo
obdobného pomeru.

