Obecné zastupiteľstvo Obce P a v l i c e
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa konalo dňa 09.12.2014 o 18:00 hod.
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie v zmysle
ústavného zákona 357/2004 Z.z.
11. Určenie platu starostu obce
12. Diskusia
13. Záver
Priebeh rokovania:
K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitelstva Obce Pavlice otvoril a viedol
starosta obce. V úvode rokovania privítal prítomných novozvolených poslancov 0becného
zastupitelstva, členov miestnej volebnej komisie ako aj ostatných prítomných.
Skonštatoval,že na zasadnutí sú prítomní všetci novozvolení poslanci Obecného
zastupitelstva. Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
K bodu 2
Za zapisovatelku bola určená Daniela Štorová. Za overovateľov zápisnice
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupitelstva boli určení Ivana Stachová a Erik
Kollár.
K bodu 3
Starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie – pána Františka Šurana,
aby prítomným oznámil výsledky a priebeh volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdal
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Predseda miestnej volebnej komisie poveril jej zapisovateľku – pani Danielu Štorovú
prečítaním Zápisnice miestnej volebnej komisie, v ktorej boli uvedené výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce.
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K bodom 4 a 5
Predseda miestnej volebnej komisie vyzval novozvoleného starostu na zloženie
sľubu. Novozvolený starosta Mgr. Ľubomír Baláž zložil zákonom predpísaný sľub k rukám
predsedu miestnej volebnej komisie a podpisom tento sľub aj potvrdil a prevzal insígnie
obce. Následne zapisovateľka miestnej volebnej komisie prečítala znenie sľubu poslanca
obecného zastupiteľstva a starosta vyzval zvolených poslancov, aby svojim podpisom pod
prečítaným textom potvrdili svoj súhlas s textom sľubu.
K bodu 6
Po tomto slávnostnom úkone, nasledoval príhovor novozvoleného starostu. Následne
starosta poďakoval p. Franiškovi Šuranovi, predsedovi miestnej volebnej komisie, za správu
o priebehu a výsledkoch komunálnych volieb, konaných 15.11.2014. Dal hlasovať za prijatie
uznesenia o voľbách do orgánov územnej samosprávy.
Počet prítomných poslancov:

7

Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie OZ č.
24/2014.o voľbách do orgánov územnej samosprávy

K bodu 7
Starosta navrhol na schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak ako bol uvedený v pozvánke.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo schválilo program
zasadnutia.
K bodu 8
V nadväznosti na predchádzajúci bod starosta predložil návrh na predsedu návrhovej
komisie Ivanu Stachovú a členov návrhovej komisie Romana Moncmana a Erika Kollára.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
25/2014 schválilo zloženie návrhovej komisie.
V nadväznosti na predchádzajúci bod starosta predložil návrh na predsedu
mandátovej komisie Ing. Petra Uhríka a členov návrhovej komisie Ing. Jozefínu Bočkovú
a Igora Maneka.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
26/2014 schválilo zloženie mandátovej komisie.
Ing. Peter Uhrík ako predseda mandátovej komisie prečítal správu tejto komisie k voľbám do
územnej samosprávy konaným 15.11.2014.
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K bodu 9
Starosta obce navrhol poslanca Ing. Petra Uhríka ako poslanca povereného
zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2
prvá veta, ods.3 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
27/2014 poverilo poslanca Ing. Petra Uhríka ako poslanca povereného zvolávaním
a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta,
ods.3 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V rámci prerokovávania tohto bodu programu starosta uviedol, že rešpektujúc výsledky
komunálnych volieb určuje za svojho zástupcu poslanca, ktorý získal najväčší počet hlasov
a to Ing. Petra Uhríka.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie určenie zástupcu starostu – Ing. Petra Uhríka.

K bodu 10
V ďalšom bode rokovania starosta predložil poslancom návrh na zriadenie komisie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov bol navrhnutý Roman Moncman a za členov komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Jozefína Bočková a Erik Kollár.
Starosta dal hlasovať za predložený návrh.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovaním / za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 / obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č.
28/2014 schválilo komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v zložení: Roman Moncman, predseda, Ing. Jozefína Bočková a Erik Kollár –
členovia.
K bodu 11
Starosta prítomným uviedol, že predmetný bod bol zaradený do programu na základe
metodiky Ministerstva vnútra SR, pričom uviedol, že v prípade pokračujúceho strostu nemusí
byť plat starostu prerokovávaný na ustanovujúcom zasadnutí OZ. A to za predpokladu, že
zostáva bezo zmeny. Plat starostu bol prerokovávaný na ostatnom zasadnutí OZ dňa
27.11.2014.
K bodu 12
Starosta obce poslancom predložil návrh termínov zasadnutí OZ v roku 2015. Po
krátkej diskusii k predmetným termínom sa prítomní dohodli, že do týždňa oznámia prípadné
časové kolízie.
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V bode diskusia neboli vznesené žiadne ďalšie diskusné príspevky k prejednávaným
materiálom alebo iným skutočnostiam.
K bodu 13
Návrh uznesenia predložila návrhová komisia
konštatovala, že na rokovaní
obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.24 - 28/2014, celkom bolo prijatých 5
uznesení.
Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice vyčerpaný.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice ukončil.
V Pavliciach dňa 09.12.2014
Zapísala:

.........................................
Daniela Štorová

Overovatelia:

.........................................
Ivana Stachová

.........................................
Erik Kollár

.........................................
Mgr. Ľubomír Baláž
starosta
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