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bod č.1.: Úvodné záležitosti
1.1.: Otvorenie zasadnutia
Úvodom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva doterajší starosta obce
srdečne privítal všetkých novozvolených aj doterajších prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva, novozvolenú starostku obce, zamestnancov obecného úradu, všetkých
ostaných prítomných a oboznámil s programom zasadnutia.
1.2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
V rámci tohto bodu starosta obce určil:
A/ Overovateľov zápisnice:
1. Ing.Katalin Molnár
2. Rudolfa Gálika
B/ Zapisovateľku OZ p.Eriku Kiššovú, zamestnankyňu obecného úradu.
1.3.: Oboznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
/príloha č.1/
V rámci tohto bodu predsedkyňa miestnej volebnej komisie, p.Mária Höriková
oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali
dňa 10.11.2018. Uviedla konkrétne výsledky, ktoré vo voľbách boli dosiahnuté.
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov bol 928, počet voličov, ktorí
odovzdali obálky 621. Ďalej informovala o počte platných hlasov odovzdaných pre voľby
starostu obce, ako aj o počte platných hlasov odovzdaných pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva.
Zároveň predsedkyňa miestnej volebnej komisie popriala všetkým úspešnú prácu
v ďalšom volebnom období a ukončila svoj prejav.
1.4.: Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia
/príloha č.2/
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predsedajúci
vyzval novozvolenú starostku obce na prečítanie znenia sľubu. Novozvolená starostka obce
Bc.Laura Prešinská zložila zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods.2 zák.č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. /ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“/ do rúk predsedkyni
miestnej volebnej komisii a podpísala jeho písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou č.2 tejto
zápisnice.
Po zložení sľubu doterajší starosta odovzdal novozvolenej starostke obce insignie a vedenie
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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1.5.: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
/príloha č.3/
Po zložení sľubu novozvolená starostka obce sa ujala vedenia ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne prečítala znenie sľubu poslanca, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Poslanci skladali sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste
a pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.

Bc.Patrik Brath
Rudolf Gálik
Bc.Martin Horemuž
Anton Kondé
Ing.Katalin Molnár
Andrea Plánková
Richard Süttő
Zuzana Tóthová
Ing.Dominika Zúziková
Tento sľub aj vlastnoručne podpísali.
1.6.: Príhovor novozvolenej starostky obce
V rámci tohto bodu novozvolená starostka obce zablahoželala k zvoleniu, popriala
veľa pracovných úspechov v tomto volebnom období, zároveň poďakovala všetkým
zúčastnením za prejavenú dôveru vo voľbách.
Ďalej novozvolená starostka obce odovzdala plaketu za dlhoročné pôsobenie a prácu
doterajšiemu starostovi obce, ktorý pôsobil nepretržite od roku 1996 .
bod č.2.: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Novozvolená starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.3.: Voľba mandátovej komisie a overenie zloženia sľubu a voľba návrhovej
komisie
Mandátová komisia má za úlohu overiť, či starostka a poslanci podpisom potvrdili
zložený sľub. Tiež zistí, či starostka a poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou
starostu alebo s funkciou poslanca a to na základe ich vlastnoručne podpísaných čestných
vyhlásení.
V tomto bode starostka obce navrhla do mandátovej komisie nasledovných členov:
1. Bc.Patrik Brath
2. Bc.Martin Horemuž
3. Zuzana Tóthová
Za predsedu komisie bola starostkou obce navrhnutá Zuzana Tóthová
Za uvedený návrh hlasovali všetci 9 poslanci OZ.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Do návrhovej komisie navrhla nasledovných členov:
1. Anton Kondé
2. Zuzana Tóthová
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.4.: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
V rámci tohto bodu novozvolená starostka obce uviedla, že podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné poveriť
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
a tom v prípade, ak starostka nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, ak nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OZ
Navrhla, aby túto funkciu zastával poslanec Bc.Patrik Brath.
Za uvedený návrh hlasovalo 8 poslancov, hlasovania sa zdržal Bc.Patrik Brath.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 1
bod č.5.:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov

V tomto bode starostka obce navrhla, aby boli vytvorené nasledovné komisie, ktoré
budú pôsobiť pri obecnom úrade:
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1. Komisia stavebná a životného prostredia
2. Komisia finančná, sociálna a pre školstvo
3. Komisia pre mládež, šport a kultúru
4. Komisia kontrolná
5. Komisiu na ochranu verejného záujmu
Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci OZ s počtom 9.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Za predsedu komisie pre stavebníctvo a životné prostredie bol starostkou obce
navrhnutý Anton Kondé.
Za uvedený návrh hlasovali 9 poslanci OZ.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Za členov komisie boli navrhnutí: Richard Süttő, Bc.Martin Horemuž, Ing.Dominika
Zúziková
Za predsedu komisie pre financie, sociálnu a pre školstvo bola starostkou obce navrhnutá
Ing.Katalin Molnár
Za uvedený návrh hlasovali 9 poslanci OZ.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Za členov komisie boli navrhnutí: Bc.Martin Horemuž, Andrea Plánková, Zuzana Tóthová
Za predsedu komisie pre mládež, šport a kultúru bol starostkou obce navrhnutý Bc.Martin
Horemuž.
Za uvedený návrh hlasovali 9 poslanci OZ.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Za členov komisie boli navrhnutí: Bc.Patrik Brath, Ing.Katalin Molnár, Ing.Dominika
Zúziková, Anton Kondé, Zuzana Tóthová
Za predsedu kontrolnej komisie bol starostkou obce navrhnutý Richard Süttö
Za uvedený návrh hlasovali 9 poslanci OZ.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Za členov komisie boli navrhnutí: Bc.Patrik Brath, Ing.Dominika Zúziková, Rudolf Gálik
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu /zriaďuje OZ podľa ústavného zákona
357/2004 Zb.zákonov/ bol starostkou obce navrhnutý Bc.Patrik Brath
Za uvedený návrh hlasovali 9 poslanci OZ.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Za členov komisie boli navrhnutí: Anton Kondé, Richard Süttö, Bc.Martin Horemuž
Poslanci jednohlasne odsúhlasili týchto členov a predsedu komisie.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.6.: Určenie platu starostky obce
V tomto bode sa prerokoval plat starostky obce. Od 01.12.2018 v zmysle novely
zákona č. 253/1994 Z. z. na základe § 3 prináleží starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §
4 ods. 1
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Podľa počtu obyvateľov sú starostovia zaradení do 9 –
tich platových skupín podľa počtu obyvateľov / od 1001 do 3000 obyvateľov - 2,20 násobok
platu /. Podľa § 4 ods. 2, 2. veta obecné zastupiteľstvo môže plat svojim rozhodnutím zvýšiť
až o 60 %.
Štatistický úrad zverejní každoročne údaj o priemernej mzde za predchádzajúci
kalendárny rok, Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 činí 954 Eur.
Starostka obce sa vyjadrila k tomuto bodu, že si nenárokuje na zvýšenie platu, obecné
zastupiteľstvo konštatuje, že nakoľko návrh na zvýšenie nebol predložený a v tomto bode
rokovania sa nehlasuje.
Podľa § 3 odsek 1 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §
4 ods. 1 daného zákona.
Podľa počtu obyvateľov sa starosta zaraďuje do platovej skupiny 3 t.j. 2,20 - násobku.
Na základe citovaného zákona patrí starostke Bc.Laure Prešinskej plat vo výške
2.099,00 € od zloženia sľubu - od 10.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plat starostke obce Bc.Laure Prešinskej vo
výške 2.099,00 € od zloženia sľubu od 10.12.2018.
bod č.7.: Návrh uznesenia
/príloha č.4/
bod č.8.: Záver
Záverom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce
poďakovala prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončila zasadnutie.
V Pohranicach,
dňa: 10.12.2018
Overovatelia zápisnice:
.....................................................
Ing.Katalin Molnár

......................................................
Rudolf Gálik

.................................................................
Bc.Laura Prešinská
starostka obce
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U z n e s e n i e č.01/U/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pohranice
zo dňa 10.12.2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UZNESENIE č.01/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.01/U/18
b e r i e n a v e d o m i e otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Pohraniciach, ktoré otvoril doterajší starosta obce Bc.Ladislav Hajdu

UZNESENIE č.02/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.02/U/18
u r č u j e zapisovateľa zápisnice: Erika Kiššová
Bc.Laura Prešinská
starostka obce

UZNESENIE č.03/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.03/U/18
s c h v a ľ u j e overovateľov zápisnice: 1. Ing.Katalin Molnár
2. Rudolf Gálik

Bc.Laura Prešinská
starostka obce

UZNESENIE č.04/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.04/U/18
b e r i e n a v e d o m i e výsledky voľby starostu a volieb do orgánov obecného
zastupiteľstva

Bc.Laura Prešinská
starostka obce
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UZNESENIE č.05/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.05/U/18
k o n š t a t u j e, že novozvolená starostka obce Bc.Laura Prešinská zložila zákonom
predpísaný sľub
Bc.Laura Prešinská
starostka obce

UZNESENIE č.06/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.06/U/18
k o n š t a t u j e, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Bc.Patrik Brath, Rudolf Gálik, Bc.Martin
Horemuž, Anton Kondé, Ing.Katalin Molnár, Andrea Plánková, Richard Süttö, Zuzana
Tóthovoá, Ing.Dominika Zúziková

Bc.Laura Prešinská
starostka obce

UZNESENIE č.07/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.07/U/18
b e r i e n a v e d o m i e príhovor novozvolenej starostky obce

Bc.Laura Prešinská
starostka obce
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UZNESENIE č.08/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.08/U/18
s c h v a ľ u j e program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Úvodné záležitosti:
a/ Otvorenie zasadnutia
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c/ Oboznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
d/ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia
e/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f/ Príhovor novozvolenej starostky obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Voľba mandátovej komisie a overenie zloženia sľubu
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
6. Určenie platu starostu obce
7. Návrh uznesenia
8. Záver

Bc.Laura Prešinská
starostka obce
UZNESENIE č.09/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.09/U/18
z r i a ď u j e mandátovú komisiu v nasledovnom zložení: Bc.Patrik Brath, Bc.Martin
Horemuž, Zuzana Tóthová

Bc.Laura Prešinská
starostka obce

UZNESENIE č.10/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.10/U/18
z r i a ď u j e návrhovú komisiu v zložení : Anton Kondé, Zuzana Tóthová

Bc.Laura Prešinská
starostka obce
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UZNESENIE č.11/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.11/U/18
p o v e r u j e poslanca Bc.Patrika Bratha, zvolávaním a vedením zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods., 2,3,5,6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Bc.Laura Prešinská
starostka obce

UZNESENIE č.12/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.12/U/18
A/ z r i a ď u j e
-

Komisiu stavebnú a životného prostredia
Komisiu finančnú, sociálnu a pre školstvo
Komisiu pre mládež, šport a kultúru
Komisiu kontrolnú
Komisiu na ochranu verejného záujmu

B/ v o l í
a/ predsedov komisie:
- predsedu komisie stavebnú a životného prostredia Anton Kondé
- predsedu komisie finančná, sociálna a pre školstvo Ing.Katalin Molnár
- predsedu komisie pre mládež, šport a kultúru Bc.Martin Horemuž
- predsedu komisie kontrolnej Richard Süttö
- predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Bc.Patrik Brath
b/ členov komisie:
a/ poslancov OZ:
komisie pre stavebníctvo a životné prostredie:
Richard Süttö, Bc.Martin Horemuž, Ing.Dominika Zúziková
komisie pre financie, sociálnu a pre školstvo:
Bc.Martin Horemuž, Andrea Plánková, Zuzana Tóthová
komisie pre mládež, šport a kultúru:
Bc.Patrik Brath, Ing.Katalin Molnár, Ing.Dominika Zúziková, Anton Kondé
Zuzana Tóthová
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komisie kontrolnej
Bc.Patrik Brath, Ing.Dominika Zúziková, Rudolf Gálik
komisie na ochranu verejného záujmu:
Anton Kondé, Richard Süttö, Bc.Martin Horemuž

Bc.Laura Prešinská
starostka obce

UZNESENIE č.11/U/18 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach uznesením č.12/U/18
b e r i e n a v e d o mi e plat starostke obce Bc.Laure Prešinskej vo výške 2.099,00 € od
zloženia sľubu od 10.12.2018.

Bc.Laura Prešinská
starostka obce

Návrhová komisia:

............................................
Anton Kondé

..............................................
Zuzana Tóthová

..............................................
Bc.Laura Prešinská
starostka obce

