ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piali,
konaného dňa 27. decembra 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledku komunálnych volieb v obci – predsedkyňa MVK p. Zuzana Krivočenková
odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom OZ
4. Zloženie sľubu starostu obce – prevzatie insígnií vedenia ustanovujúceho zasadnutia
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor /Vystúpenie/ novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Voľba návrhovej, /mandátovej/ a volebnej komisie
10.Voľba zástupcu starostu
11. Zriadenie obecných komisií a voľba ich predsedov
12. Určenie úväzku a platu novozvoleného starostu
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie
Prítomných novozvolených poslancov, bývalých poslancov, členov miestnej volebnej komisie,
novozvoleného starostu obce a všetkých prítomných občanov privítal bývalý starosta Ing. Andrej
Šivo. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval podpredsedu miestnej volebnej
komisie p. Zuzanu Krivočenkovú, aby predniesla správu o výsledku volieb do obecného
zastupiteľstva a na post starostu obce v Hornom Piali.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúci Ing. Andrej Šivo určil za zapisovateľku zápisnice p. Valériu Šivovú a za
overovateľov zápisnice určil poslancov Milenu Balážovú a Viliama Macáka.
3. Správa o výsledku komunálnych volieb
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Sľub starostu obce
Novozvolený starosta obce p. Ľudovít Húdik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce do
rúk predsedajúceho Ing. Šivo Andreja . Predsedajúci odovzdal novému starostovi insígnie a poprial
mu v jeho práci veľa úspechov. Po zložení sľubu sa starosta obce ujal ďalšieho vedenia zasadnutia.
5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
Starosta obce vyzval prítomných aby povstali a poslancov aby zložili zákonom predpísaný
sľub. Sľub potvrdili svojím podpisom novozvolení poslanci: Milena Balážová, Viliam Macák, Ervín
Majó a Alexander Varga, poslankyňa p. Eva Húdiková sa poďakovala voličom za prejavenú dôveru,
no svojho mandátu sa vzdala tým, že odmietla zložiť sľub, nakoľko za starostu obce bol zvolený jej
manžel. Za poslanca OZ bola kooptovaná p. Margita Maračeková, ktorá bola podľa volebných
výsledkov na šiestom mieste, ktorá ponuku prijala a zložila zákonom predpísaný sľub.
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Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Zuzana Krivočenková odovzdala starostovi aj
poslancom osvedčenia o zvolení. Starosta obce poprial poslancom veľa úspechov a vyzval ich k
spolupráci v prospech všetkých občanov.
6. Príhovor starostu obce
Príhovor starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce nepredložil doplňujúci návrh programu rokovania OZ na schválenie
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Starosta obce poveruje touto úlohou poslanca p. Milenu Balážovú
9. Voľba návrhovej, /mandátovej/ a volebnej komisie
Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní všetci novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva,
čím je zastupiteľstvo spôsobilé uznášať sa. K programu rokovania nemal nikto doplňujúci návrh.
Boli ustanovené nasledovné pracovné komisie na čas zasadnutia:
a) Návrhová komisia : Viliam Macák - predseda
Margita maračeková - člen
Ervín Majó - člen
b) Volebná komisia : Zuzana Krivočenková - predseda
Alexander Varga - člen
Milena Balážová - člen
Na návrh starostu na vyššie uvedené zloženie komisií poslanci hlasovali za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

10. Voľba zástupcu starostu
Voľba zástupcu starostu sa uskutoční verejným hlasovaním. Starosta obce navrhol kandidáta na
funkciu zástupcu starostu p. Milenu Balážovú. Všetci nenominovaný poslanci hlasovali za. Za
zástupcu starostu bola zvolená p. Milena Balážová s počtom hlasov 4. Starosta obce konštatuje, že
voľba zástupcu starostu je platná.
11. Zriadenie obecných komisií a voľba ich predsedov
Starosta obce a poslanci navrhli zriadiť nasledovné komisie OZ:
a) pre životné prostredie
b) verejného poriadku
c) pre kultúru a šport
Hlasovaním bol návrh na zriadenie vyššie uvedených komisií jednohlasne prijatý.
Za predsedov komisií boli verejným hlasovaním zvolení poslanci, resp.občania:
a) za predsedu komisie pre životné prostredie – Zuzana Krivočenková s počtom hlasov 5
b) na predsedu komisie verejného poriadku – p. Ladislav Varga st. s počtom hlasov 5
c) za predsedu komisie pre kultúru a šport – Ervín Majó s počtom hlasov 5
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12. Určenie úväzku a platu starostu
V súlade s novelou zákona č. 390/1990 Z.z. podľa § 11 ods. 4 písm. „i“ bol schválený na 20
zasadnutí OZ v H. Piale dňa 25. 7. 2010 uznesením č. 08/2010, ½ úväzok starostu obce.
V súlade so zákonom SNR č.253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov starostovi patrí
minimálny plat, ktorý je v obciach s počtom obyvateľov do 500, 1,65 násobok priemerného
mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok, začínajúc prvým
dňom mesiaca, v ktorom zložil sľub. Plat sa upravuje každoročne k 31.3.
Minimálny zákonom garantovaný plat starostu v súčasnosti je 745,- € x 1,65 = 1 229,25 € čo je pri
polovičnom pracovnom úväzku 615,- €.
Starostovi možno tiež udeliť odmenu do výšky 50 % minimálneho platu s prihliadnutím na
náročnosť a kvalitu výkonu funkcie.
Hlasovaním za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
13. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil bývalý starosta obce Ing. Andrej Šivo a p. Viliam Mikeš
14. Návrh na uznesenie
Návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva predložil predseda
návrhovej komisie. Poslanci za návrh uznesenia hlasovali nasledovne
za:
5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
15. Záver
Po vyčerpaní programu sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

v Hornom Piali, dňa 27. 12.2010
zapísala : Valéria Šivová
overili:
Milena Balážová

.................................

Macák Viliam

...................................
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UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piali,
konaného dňa 27. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piali :
A. Berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. prejav novozvoleného starostu obce
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce p. Ľudovít Húdik zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Milena Balážová, Viliam Macák, Ervín Majó a Alexander Varga,
poslankyňa p. Eva Húdiková sa poďakovala voličom za prejavenú dôveru, no svojho
mandátu sa vzdala tým, že odmietla zložiť sľub, nakoľko za starostu obce bol zvolený jej
manžel.
Za poslanca OZ bola kooptovaná p. Margita Maračeková, ktorá bola podľa volebných
výsledkov na šiestom mieste, ktorá ponuku prijala a zložila zákonom predpísaný sľub.
C. Zriaďuje
1. komisie a to a) pre životné prostredie
b) verejného poriadku
c) pre kultúru a šport
D. Volí
1. poslanca OZ p. Milenu Balážovú, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ
2. za zástupcu starostu poslankyňu p. Milenu Balážovú
3. predsedu komisie pre životné prostredie p. Zuzanu Krivočenkovú
4. predsedu komisie verejného poriadku p. Ladislava Vargu st.
5. predsedu komisie pre kultúru a šport p. Ervína Majó
E. Schvaľuje
1. polovičný pracovný úväzok starostu obce a plat v sume 615,- € .
F. Ukladá
1. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na
členov svojej komisie.
G. Odporúča
1. starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem a smerníc obce.

Ľudovít Húdik
starosta obce
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