Zápisnica
zustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného
dňa 9. decembra 2018
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny
-

Bajusová Alena
Bajus Jozef
Konečný Martin, Ing.
Oravcová Martina, Bc.
Sarik Ján
Uporský Martin, Mgr.
Vaško Michal, Mgr.
Vilus Marián

Ospravedlnený: Hazala Ján, Ing.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
Zloženie sľubu a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce,
prebratie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení za poslanca
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie komisie na ochranu verejného záujmu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
Návrh na schválenie uznesení
Záver

K bodu 1/
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení otvoril Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce
a privítal všetkých prítomných .
K bodu 2/

Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola určená:
- Iveta Popovičová

K bodu 3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Správu o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Vojčice,
konaných dňa 10. novembra 2018 prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie
p. Helena Ujhelyiová. Správa je prílohou zápisnice.

K bodu 4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta obce po prečítaní znenia sľubu, zložil sľub, prevzal osvedčenie starostu
obce a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Sľub je prílohou zápisnice.
K bodu5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce prečítal sľub novozvoleným poslancom a títo svojím podpisom
potvrdili sľub a prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca obce. Pán Ing. Ján Hazala sa
ospravedlnil z pracovných dôvodov a preto sľub poslanca zloží na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Sľub poslanca je prílohou zápisnice.
K bodu 6/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce p. Mgr. Vlastimil Kiral-Varga prečítal svoj príhovor. Príhovor je
prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Mgr. Vlastimil Kiral-Varga zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
- Bajusová Alena
- Bajus Jozef
- Konečný Martin, Ing.
- Oravcová Martina, Bc.
- Sarik Ján
- Uporský martin, Mgr.
- Vaško Michal, Mgr.
- Vilus Marián
Výsledky hlasovania: Prítomní:8 , za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce skonštatoval, že zo novozvolených 9 poslancov je prítomných 8 poslancov
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a navrhol
do bodu 2 doplniť overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu. Dávam hlasovať, kto je za
schválenie pozmeneného programu. Poslanci hlasovaním schválili pozmenený program
obecného zastupiteľstva.

Schválený doplnený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
4. Zloženie sľubu a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
novozvoleného starostu obce, prebratie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení za poslanca
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie komisie na ochranu verejného záujmu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
11. Návrh na schválenie uznesení
12. Záver
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:0
K bodu 2/

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Za overovateľov zápisnice určení:
- Bajus Jozef
- Konečný Martin, Ing.
Za návrhovú komisiu určení:
- Uporský Martin, Mgr.
- Vaško Michal, Mgr.

K bodu 8/ Určenie komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta navrhol zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu. Členmi uvedenej komisie
môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstvo. Z uvedeného dôvodu navrhujem za členov
všetkých poslancov OZ. Za predsedu komisie bola zvolená Bc. Martina Oravcová
a podpredsedu bol zvolený Ing. Ján Hazala.
Uznesenie č. 2/2018
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
predseda:
Oravcová Martina, Bc.
podpredseda:
Hazala Ján, Ing.
Členovia:
- Bajusová Alena
- Bajus Jozef
- Konečný Martin, Ing.
- Sarik Ján
- Uporský Martin, Mgr.
- Vaško Micha, Mgr.
- Vilus Marián
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 9/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby poverilo Mariána Vilusa zvolávaním a
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle § 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 jedného z poslancov. Poslanci schválili Mariána Vilusa, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle vyššie uvedeného zákona.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
poveruje
poslanca obecného zastupiteľstva Mariána Vilusa 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
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 0
K bodu 10/
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom
Poslanci majú v zmysle zákona § 11 ods. 4 písm. i) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov určiť plat starostovi obce. Na účely určenia platu sa starosta
obce zaraďuje podľa počtu obyvateľov do deviatich platových skupín. Starostovi patrí plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a zákonom určeného násobku, ktorého rozpätie je dané na základe počtu obyvateľov obce,
ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Poslanec Marián Vilus navrhol navýšiť základný plat
starostu obce o 40%. Svoj návrh odôvodnil, tým že v počas funkčného obdobia 2014 – 2018
sa v obci rekonštruovala ulica Ľ. Štúra, M. R. Štefánika /chodník/, časť chodníka na
Horovskej ulici, v súčasnej dobe finišujú práce na Staničnej ulici, oplotil sa cintorín,
vybudovalo sa parkovisko pri cintoríne a chodník, rekonštrukcia kaštieľa a mnoho iných
ďalších akcií. Na ďalší rok sa začne výstavba novej materskej školy, rekonštrukcia
telocvične, kultúrneho domu, obecného úradu, kinosály a ďalšie akcie. Poslankyňa Alena
Bajusová sa dopytovala na výšku platu.
Odpovedal starosta – plat starostu sa vypočíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 cit. zákona v závislosti od počtu
obyvateľov obce. A navýšenie platu o 40 %. Poslanci uvedený návrh schválili.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
plat starostovi obce Vojčice Mgr. Vlastimilovi Kiral-Vargovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, a to:
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku podľa § 4 ods.
1. zvýšený o 40 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou
odo dňa zloženia sľubu s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom

hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho
roka.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval:
K bodu 11/ Návrh na schválenie uznesení
Návrh na schválenie uznesení prečítal Mgr. Michal Vaško.
K bodu 12/ Záver
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce, prítomným
novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov v ich práci a poďakoval občanom obce za
ich účasť na ustanovujúcom zasadnutí.
Zapisovateľ:
Iveta Popovičová

Overovatelia zápisnice:
Jozef Bajus
Martin Konečný, Ing.

Uznesenia
zustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutočnilo
9. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.

Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov.
Návrh na určenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Návrh na určenie platu starostu v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom

Uznesenie č. 1/2018
zustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 9. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Mgr. Vlastimil Kiral-Varga zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
-

Bajusová Alena
Bajus Jozef
Konečný Martin, Ing.
Oravcová Martina, Bc.
Sarik Ján
Uporský Martin, Mgr.
Vaško Michal, Mgr.
Vilus Marián

Vo Vojčiciach, dňa 9.12.2018
Mgr. Vlastimi Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 2/2018
zustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 9. decembra 2018
K bodu 8/ Určenie komisie na ochranu verejného záujmu
Obecného zastupiteľstva obce Vojčice
schvaľuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
predseda:
Oravcová Martina
podpredseda:
Hazala Ján
- Bajusová Alena
- Bajus Jozef
- Konečný Martin
- Sarik Ján
- Uporský Martin
- Vaško Michal
- Vilus Marián
Vo Vojčiciach, dňa 9.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 3/2018
zustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 9. decembra 2018
K bodu 9/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach
poveruje
poslanca obecného zastupiteľstva Mariána Vilusa 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
Vo Vojčiciach, dňa 9.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

Uznesenie č. 4/2018
zustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 9. decembra 2018
K bodu 10/
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
plat starostovi obce Vojčice Mgr. Vlastimilovi Kiral-Vargovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, a to:
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku podľa § 4 ods.
1. zvýšený o 40 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou
odo dňa zloženia sľubu s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho
roka.
Vo Vojčiciach, dňa 9.12.2018
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga
starosta obce

