Zápisnica č. 1/2010
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tesárske Mlyňany zo dňa 27.12.2010

Prítomní: podľa priloženej 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 zastupiteľstva – p. František Končal
predseda miestnej volebnej komisie
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií 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. Poverenie zástupcu starostu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva a určenie jeho platu
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie, prípadne ďalších komisií a voľba
ich predsedov a členov komisií
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr
90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie a schválenie odmien poslancom
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1. a 2.:
Ustanovujúce zasadnutie otvoril starosta Ľubomír Benc. Privítal prítomných: novozvoleného
starostu Ing. Štefana Valkoviča, novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov
obecného úradu a občanov obce a dal hlasovať za program zasadnutia – za 9, proti 0, zdržal sa 0.
Za zapisovateľku určil Eriku Zlatňanskú, za overovateľov zápisnice – Milana Poláka, Ing. Jozefa
Záhorského.

K bodu 3:
Oznámenie výsledkov volieb – predseda miestnej volebnej komisie p. František Končal prečítal
výsledky volieb /tvorí prílohu zápisnice/, novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva odovzdal

osvedčenia o zvolení a poprial novozvolenému starostovi Ing. Štefanovi Valkovičovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva veľa osobných a pracovných úspechov.
K bodu 4:
Novozvolený starosta obce Ing. Štefan Valkovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
prevzal insignie obce a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 5:
Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva – Rastislav Domaniský, Ján Horváth, Martin
Králik, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ernest Solčiansky, Veronika Švecová Bc,
Jozef Záhorský Ing. zložili zákonom predpísaný sľub.
K bodu 6:
Novozvolený starosta obce Ing. Štefan Valkovič poďakoval prítomným občanom za prejavenú
dôveru a hlas vo voľbách, doterajšiemu starostovi p. Ľubomírovi Bencovi za doterajšiu vykonanú
prácu.

K bodu 7:
Pán starosta Ing. Valkovič doplnil program zasadnutia o nasledovný bod: schválenie sobášiacich,
miestnosť a hodiny sobášov – bude to bod 12, diskusia bod 13. Informoval, že doteraz to bolo tak,
miesto konania sobášov je v sobášnej miestnosti na obecnom úrade, čas sobášov v piatok od 13.00 h
do 16.00 h a sobota od 13.00 h do 16.00 h. Ako sobášiaci boli schválení okrem starostu obce p. Milan
Polák /zástupca starostu/ a Ing. Jozef Záhorský. Hlasovanie za miesto konania sobášov, čas
a sobášiacich – za 9, proti 0, zdržal sa 0.
Hlasovanie za program so zmenou s doplneným bodom - za 9, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 8:
Pán starosta informoval, že po zvážení poveruje za svojho zástupcu p. Milana Poláka. Pán Polák prijal
poverenie zástupcu starostu. Pán starosta informoval, že plat zástupcu starostu bol doteraz 133,- eur.
Dal tajným hlasovaním odsúhlasiť plat pre zástupcu starostu. Plat zástupcu starostu bol tajným
hlasovaním odsúhlasený vo výške 138,- eur.
K bodu 9:
Pán starosta určil návrhovú komisiu – Ing. Jozef Záhorský a Milan Polák.
Informoval, že poslanci doterajšieho obecného zastupiteľstva pracovali v nasledovných komisiách:
-

finančnej komisie, stavebnej komisie a ochrane verejného poriadku, sociálno-zdravotnej
komisie, kultúrnej a športovej. Dal hlasovať za návrh, aby poslanci obecného zastupiteľstva

pracovali v tých komisiách ako bolo doposiaľ – tzn. finančnej, stavebnej a ochrane verejného
poriadku, sociálno-zdravotnej, kultúrnej a športovej – hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0.
Požiadal poslancov aby sa rozdelili do uvedených komisií. Komisia bude mať 3 členov a bude určený
predseda komisie.
Poslanci sa rozdelili nasledovne:
-

finančná komisia - predseda komisie – Ing. Jozef Záhorský, členovia – Milan Polák, Ivana
Pavlovičová a z odborníkov radov obyvateľov Marek Kuric
stavebná – ochrana verejného poriadku – predseda komisie Rastislav Domaniský, členovia –
Vladimír Plaštiak, Martin Králik
sociálno-zdravotná, kultúrna a športová – predseda Ernest Solčiansky, členovia – Ján Horváth,
Veronika Švecová Bc.
Hlasovanie za rozdelenie do komisií – za 9, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 10:
V programe zasadnutia je návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. Pán starosta
povedal, že nakoľko boli vytvorené komisie navrhuje obecnú radu nezriadiť. Hlasovanie za
nezriadenie obecnej rady za 9, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 11:
Pán starosta odovzdal slovo Ing. Forgáčovej, ktorá poslancov informovala, že plat starostu je
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,2. Tento
plat nemôže byť nižší ako je ustanovené v zákone / § 3 odst. 1/ a obecné zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok. Poslanci tajným hlasovaním odsúhlasili
zvýšenie platu starostu obce na 1,4 násobok.
K bodu 12:
Zapísané pri doplnení programu bod 7.
K bodu 13:
Pán starosta Ing. Štefan Valkovič poďakoval doterajšiemu starostovi obce za vykonanú prácu
a za prípravu ustanovujúceho zasadnutia.
Poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 1/2010
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
konaného dňa 27. decembra 2010

Obecné zastupitelstvo v Tesárskych Mlyňanoch

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konstatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Štefan Valkovič zložil zákonom prepísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupitelstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupitelstva: Rastislav Domaniský, Ján Horváth, Martin Králik, Ivana
Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ernest Solčiansky, Veronika Švecová
Bc., Jozef Záhorský Ing.

Uznesenie č. 2/2010
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
konaného dňa 27. decembra 2010

Obecné zastupitelstvo v Tesárskych Mlyňanoch
A. berie na vedomie
1. poverenie p. Milana Poláka za zástupcu starostu obce
B. schvaľuje
1. plat pre zástupcu starostu obce 138,- eur mesačne

Uznesenie č. 3/2010
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
konaného dňa 27. decembra 2010

Obecné zastupitelstvo v Tesárskych Mlyňanoch
A. zriaďuje komisie, a to:
finančnú
stavebnú a ochranu verejného poriadku
sociálno-zdravotnú, kultúrnu a športovú
B. volí
1./ a) predsedu finančnej komisie Ing. Jozefa Záhorského
b) členov finančnej komisie : 1. poslancov – Ing. Jozef Záhorský
Milan Polák
Ivana Pavlovičová
2. odborníkov z radov obyvateľov – Marek Kuric

2./ a) predsedu stavebnej komisie a ochrany verejného poriadku Rasislava Domaniského
b) členov staveb.komisie a ochrany verej.poriadku – Rastislav Domanický
Vladimír Plaštiak
Martin Králik
3./ a) predsedu sociálno-zdravotnej, kultúrnej a športovej komisie Ernesta Solčianskeho
b) členov sociál.-zdrav., kultúrnej a športov.komisie – Ernest Solčiansky
Ján Horváth
Veronika Švecová Bc.
Uznesenie č. 4/2010
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
konaného dňa 27. decembra 2010

Obecné zastupitelstvo v Tesárskych Mlyňanoch
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 obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2 293,5 eur
mesačne
schvaľuje
1. zvýšenie platu starostu obce na 1,4 násobok
2. miestnosť na obrady – sobáše: Obradná sieň
3. sobášiacich – starosta obce Ing. Štefan Valkovič
poslanec – zástupca starostu obce p. Milan Polák
poslanec Ing. Jozef Záhorský
4. dni a hodiny obradov: piatok od 13.00 h do 16.00 h
sobota od 13.00 h do 16.00 h

zapísala Erika Zlatňanská …………………., dňa 27.12.2010
overovatelia zápisnice:
Milan Polák ……………………. dňa ……………
Ing. Jozef Záhorský ……………. dňa ……………

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

