
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 02. januára 2015

č. 1/2015

V Lipovom, 02. januára 2015

Dáša  K o v á c s o v á
    starostka obce
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Z Á P I S N I C A
z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 2. januára 2015
Prítomní             : Podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie - Štátna hymna Slovenskej republiky
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Spomienka na zosnulého poslanca obecného zastupiteľstva
4. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lipové
5. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce do rúk doterajšieho starostu a odovzdanie 

insígnií
6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva do rúk starostky obce
7. Vystúpenie novozvolenej starostky
8. Schválenie programu
9. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
10. Zriadenie komisií a voľba členov komisií
11. Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v § 12 
12. Určenie poslanca na podpisovanie pracovných ciest starostky obce
13. Schválenie platu starostky obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
14. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
15. Diskusia
16. Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

1. Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovom otvoril starosta obce Jozef

Pastír. Hymna z technických dôvodov neodznela.  

2. Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Ján Belan. Za overovateľov boli určení p. Ing.

Štefan Pavle a Zdenka Pavleová. 

3. Spomienka na zosnulého poslanca obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci si minútou ticha uctili spomienku na zosnulého poslanca minulého 

obecného zastupiteľstva, p. Alberta Fábrika

4. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lipové
S  výsledkami  volieb  do  samosprávnych  orgánov  obce  Lipové,  konaných  v dňa  15.

novembra 2014 oboznámil nové obecné zastupiteľstvo p. Ján Belan, ako zapisovateľ Miestnej
volebnej komisie pre voľby do samosprávy orgánov miest a obcí. Správa je v prílohe zápisnice.
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5. Zloženie  sľubu  novozvolenej  starostky  obce  do  rúk  doterajšieho  starostu  a  
odovzdanie insígnií

Po správe prednesenej p. Jánom Belanom pristúpila p. Dáša Kovácsová k zloženie sľubu
starostu do rúk odchádzajúceho starostu p. Jozefa Pastíra, a to podaním ruky, vyslovením slova
„sľubujem“ a podpisom pod Sľub starostu obce. Následne odovzdal p. Jozef Pastír insígnie p.
Kovácsovej, ktorá sa týmto ujala vedenia zasadnutia.

6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva do rúk starostky 
obce

Po zložení sľubu starostky obce zložili takým istým spôsobom sľub do rúk starostky obce
aj novozvolení poslanci v abecednom poradí:

 p. Jozef Pastír
 p. Ing. Štefan Pavle

p. Zdenka Pavleová
 p. JUDr. Zuzana Smatanová

p. Jana Szabóová 

7. Vystúpenie starostky obce
Po zložení sľubu novozvolenými poslancami predniesla starostka obce prejav, v ktorom

v hrubých  rysoch  načrtla  svoje  predstavy  o  budúcej  práci  obecného  úradu,  obecného
zastupiteľstva a celkove celej obce Lipové. 

Vyjadrením viery, že ona i novozvolení poslanci budú spoločne pracovať pre spokojnosť
občanov obce Lipové a jej rozvoj, ukončila svoj prejav. Správa je v prílohe tejto zápisnice.

8. Schválenie programu
Následne novozvolení poslanci schválili počtom hlasov 5 ZA následný program rokovania

obecného zastupiteľstva.
 
9. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

Poslanci sa zhodli, že v prípade tohto obecného zastupiteľstva budú členmi návrhovej ako
i  mandátovej  komisie  všetci  poslanci.   Mandátová  komisia  následne  konštatovala,  že  či
starostka ako i poslanci zložili zákonom predpísaný sľub správne a bez výhrady, a teda sa stali
poslancami. 

10. Zriadenie komisií a voľba členov komisií
Poslanci na návrh starostky obce schválila ponechanie doterajších komisií s tým, že im

boli len skrátené názvy, pričom zvolila za ich predsedov a členov nasledovných poslancov a
občanov

 komisia  pre  kultúrne  a  sociálne  záležitosti  s  predsedkyňou  JUDr.  Zuzanou
Smatanovou a členmi Zdenkou Pavleovou a Jánom Belanom a

 komisia pre ekonomiku a verejný poriadok s predsedom Ing. Štefanom Pavlem a
členmi Jozefom Pastírom a Janou Szabóovou.
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11. Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v § 12
Poslanci sa dohodli, že povereným poslancom, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia

OZ v prípadoch uvedených v § 12 ods.  1 a 2 zákona o  obecnom zriadení, bude zástupca
starostky obce, ktorého si starostka vyberie v zákonom danej lehote na najbližšom zasadnutí
OZ.

12. Určenie poslanca na podpisovanie pracovných ciest starostky obce
Poslanci sa  dohodli,  že  poslancom,  ktorý  bude starostke  podpisovať pracovné cesty,

bude tak isto zástupca starostky obce.

13.  Schválenie  platu starostky obce v  zmysle  zákona č.  253/1994 Z.z.  o právnom
postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení
neskorších predpisov

V zmysle zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov musia poslanci určiť novozvolenému
starostovi na nové obdobie jeho plat. V zmysle zákona sa vychádza pri určení platu z aktuálnej
priemernej  mzdy v  NH,  počtu  obyvateľov  obce  a  z  úväzku  –  0,35  -  určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami (uznesenie OZ v Lipovom č. 88-
18/2014 zo dňa 27. 06. 2014). Materiál, v ktorom je uvedený konkrétny výpočet mzdy a ktorý
predložil p. Jozef Pastír, je v prílohe tejto zápisnice. Takto vypočítaná výška mzdy vychádza na
=430,-  €/mesačne,  pričom poslanci tento  môžu  zvýšiť až  o  70  %.  Na  základe  vyjadrenia
starostky, že jej postačuje plat v tej istej výške ako mal predchádzajúci starosta, určili poslanci
jeho výšku na =450,- €/mesačne.

14. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
Hneď na  začiatku  starostka  prečítala  poslancom aktuálne znenie internej smernice o

odmeňovaní poslancov a navrhla ich úpravu o vloženie časti, ktorá by dovoľovala vzdať sa
odmeny aj zástupcovi starostu. Následne p. Pastír navrhol, aby smernica bola upravená v tom
zmysle, že poslanci a členovia komisií majú právo na výplatu odmien paušálne mesačne, keďže
práca poslanca sa nemá redukovať len zasadnutia. Tiež navrhol, aby mesačná výška odmeny
bola určená v sume 20,-  €  a  mesačná výška odmeny zástupcu starostu  v sume 30,-  €.  V
následnej debate sa ešte určilo, že odmenu člena komisie, ktorý nie je poslanec, bude 20,-€ za
účasť na zasadnutí komisie a akciách organizovaných komisiou.

Následne, poslanci – Ing. Štefan Pavle, Zdenka Pavleová a JUDr. Zuzana Smatanová -
prehlásili, že svoj mandát poslanca budú vykonávať  bez nároku na odmenu.  

15. Diskusia a schválenie uznesení

V rámci diskusie vystúpili:
.)1 P. Pastír sa pokúsil vysvetliť, že prečo zvolal ustanovujúce zasadnutie až v poslednom

možnom termíne. Podľa jeho vyjadrenia za tým boli hlavne jeho zdravotné dôvody a snaha o
zápočet celého roka 2014 do dôchodku.

 Na uvedené reagoval Ing. Pavle s tým, že p. Pastír mal aspoň termín konzultovať s ostatnými
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poslancami, lebo viacerým tento termín z dôvodov sviatkov nevyhovoval.  
.)2 Ing. Pavle sa tiež opýtal p. Pastíra, že prečo nebola pozvaná Ing. Marta Kovácsová, ktorá

bola predsedkyňa Miestnej volebnej komisie v Lipovom, a do rúk ktorej mala nová starostka
skladať svoj sľub.  Tiež citoval stanovisko  predsedu ZMOSu Jozefa Dvonča  v suvislosti s
uskutocnenim ustanovujuceho zasadania OZ v nahradnom termine:
„Náhradný termín uskutočnenia ustanovujúceho zastupiteľstva v tridsiaty pracovný deň nie je
možnosťou  pre  končiace  vedenie  obce,  ale  je  už  opatrením proti  nezákonnému  postupu
a nečinnosti povinného orgánu samosprávy so všetkými následkami.“ 
P.  Pastír  sa  uvedené  pokúsil  vysvetliť  tak  povediac  osobným konfliktom  počas  prvého
zasadnutia MVK. 

.)3 Ing.  Pavle požiadal poslancov,  aby sa pokúsili spoločne nájsť nejaké riešenie ohľadne
zabezpečenia predaja potravín v obci po  zatvorení predajne Darina jej majiteľkou Darinou
Fábrikovou po úmrtí jej manžela Alberta Fábrika. Z diskusie vyplynulo, že prieskum v tejto veci
už vykonala aj starostka, ale zatiaľ nie s kladným výsledkom.

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k schváleniu uznesení: 
k bodom rokovania č. 4, 5 a 6: 

Uznesenie č. 01 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

A.) berie na vedomie
1. výsledky volieb starostu a volieb do orgánov obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B.) konštatuje, že 
1.) Novozvolená starostka obce Lipové Dáša Kovácsová zložila zákonom predpísaná sľub 
starostu obce.

2.) Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Lipovom
- Jozef Pastír
- Ing. Štefan Pavle
- Zdenka Pavleová
- JUDr. Zuzana Smatanová
- Jana Szabóová
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 02 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

A.) zriaďuje komisie, a to:
     1.) Komisia pre kultúrne a sociálne záležitosti
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2.) Komisia pre ekonomiku a verejný poriadok.   

B.) volí
     1. ) a.) predsedu  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p. JUDr. Zuzanu Smatanovú 

b.) členov komisie: a) poslancov: Zdenku Pavleovú 
b) a iných osôb: Ján Belan, ktorý svoj súhlas vyjadrí účasťou na jej 

prvom zasadnutí, čím sa stane členom komisie 
2. ) a.) predsedu  Komisie  pre ekonomiku a verejný poriadok  p. Ing. Štefana Pavleho

b.) členov komisie: a) poslancov: Jozefa Pastíra a Janu Szabóovú 

k bodu rokovania č. 11: 

Uznesenie č. 03 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom poveruje zástupcu starostky 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 SNR č.  369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

k bodu rokovania č. 12: 

Uznesenie č. 04 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje zástupcu starostu na podpisovanie pracovných ciest
starostky obce.

k bodu rokovania č. 13: 

Uznesenie č. 05 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o  
právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších  
predpisov  v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred  
voľbami mesačný plat starostky obce Dášy Kovácsovej vo výške =450,- eur.

k bodu rokovania č. 14: 

Uznesenie č. 06 – 01/2015
a.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  upravuje  internú  smernicu  č.  3/2014  Zásady  

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstba v Lipovom a členov jeho komisií podľa  
návrhu, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
 b.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie prehlásenie poslancov – Ing. Štefana
Pavleho, Zdenky Pavleovej a JUDr. Zuzany Smatanovej -  že svoj mandát poslanca Obecného 
zastupiteľstva v Lipovom budú vykonávať bez nároku na odmenu. 

16.   Ukončenie
Zasadnutie ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka
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obce, p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 2. januára 2015 

Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ

Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
                                                                                                                     starostka obce

overovatelia: .................................................................................................................................
                      Ing. Štefan Pavel p. Zdenka Pavleová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Výsledky volieb do samosprávy obce Lipové konaných dňa 15.11.2014
3.  Sľub starostu obce
4.  Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
5.  Prejav novozvolenej starostky
6.  Výpočet minimálneho základného platu starostu
7.  Návrh platu starostky obce Lipové pre rok 2015
8.  Interná smernica č. 3/2014 Zásady odmeňovania poslancov PZ v Lipovom
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