Zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 03.12.2018 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Mládzove
Dňa 03.12.2018 sa v zasadačke Obecného úradu v Mládzove konalo ustanovujúce obecné
zastupiteľstvo.
Prítomní: novozvolení poslanci: p. Guzma Peter
p. Kačániová Milina
p. Krňanová Michaela, Mgr.
p. Kružliak Ondrej
p. Rogožníková Andrea, Mgr.
Kontrolór obce: p. Šlichta Juraj Ing.
Účtovníčka obce: p. Cabanová Martina
Hostia:
p. Danková Anna
p. Juhaniak František – predseda volebnej komisie
p. Pauko Daniel, Mgr.
Ad 1.) Otvorenie zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce p. Miroslav Čičmanec privítaním prítomných a následne
oboznámil prítomných s programom, ktorý bol zložený z dvoch častí. I.časť programu bola oficiálna a
to:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o výsledkoch volieb do samosprávy v obci Mládzovo a
odovzdanie osvedčení o zvolení starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
v Mládzove
Ad 2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta p. Cabanovú Martinu
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Krňanová Michaela, Mgr.
p. Rogožníková Andrea, Mgr.
Ad 3.) Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Mládzovo a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
P. starosta vyzval p.Juhaniaka – predsedu volebnej komisie, aby prítomných informoval o výsledkoch
volieb do samosprávy obce, a následne na to, aby novozvolenému starostovi obce a novozvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva po zložení sľubu odovzdal osvedčenia.
Počas tohto bodu sa o slovo prihlásil p. Pauko Daniel, Mgr., ktorý mal námietku, ktorú poslal aj
elektronickou poštou, k priebehu ustanovujúceho zastupiteľstva, a to, že program zastupiteľstva sa má
schvaľovať hneď na začiatku zasadnutia, „a my ako starí poslanci, by sme mali mať priestor, aby sme
mohli zhodnotiť svoju činnosť za predchádzajúce volebné obdobie a chcel by som dať za to hlasovať.“
 P.starosta: -Áno, mail sme dostali, ale ani sme naň nereagovali, pretože na tomto
ustanovujúcom zastupiteľstve je program zložený z dvoch častí- a to, že v prvej časti
novozvolení poslanci zložia sľub a svojím podpisom preberú osvedčenia o zvolení a potom v
druhej časti sa bude schvaľovať program zastupiteľstva už novými poslancami. Čo sa týka
vyhodnocovania činnosti poslancov minulého zastupiteľstva, to nie je náplňou obecného
zastupiteľstva, na to bol priestor v predvolebnom období a napokon vyhodnotili poslancov
voliči a to výsledkami vo voľbách.

 P.Pauko Daniel, Mgr.: – Takže keď už program budú schvaľovať noví poslanci, tak my starí tu
už nemáme žiadne právo a som tu zbytočne.
 P. Starosta: – Podľa pokynov sa pozývajú aj noví, aj starí poslanci, aby sme starým poslancom
poďakovali a nových privítali do funkcie.
 P.Pauko: – Takže ja tu nemusím ani byť, môžem odísť, chcel by som sa Vám poďakovať a som
rád, že mi aspoň 22 občanov podpísalo kandidátku, ozvem sa písomne, ďakujem pekne - a pán
Pauko Daniel, Mgr. odišiel z obecného zastupiteľstva.
P. starosta následne vyzval p. Juhaniaka Františka, aby prítomným podal informáciu o voľbách a
odovzdal osvedčenia o zvolení starostovi a novozvoleným poslancom.
P.Juhaniak: - počet voličov zapísaných v zozname voličov bolo 87, počet voličov, ktorí sa zúčastnili
volieb bol 72 čo je 82,7%, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva bol 69 a počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu bol 71, Kandidáti, ktorí
boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov sú nasledovní: 1. Peter Guzma
počet hlasov 57, čo činí 82,6%, 2. Mgr.Michaela Krňanová počet hlasov 55 - 79,7 %, 3. Milina
Kačániová počet hlasov 51 - 73,9%, 4. Mgr.Andrea Rogožníková 49 hlasov- 71% a 5. Kružliak Ondrej
43 hlasov, čo je 62,3 % .Za náhradníkov Mgr.Daniel Pauko 20 hlasov- 29 %, PhDr.Jela Macková 19
hlasov, čo je 27,5%. Kandidáti na starostu obce Mládzovo podľa počtu hlasov : 1. Miroslav Čičmanec
počet hlasov 52 hlasov, to je 73,2%, 2. Mgr.Daniel Pauko počet hlasov 19, čo je 26,8 %. Takto dopadli
voľby do orgánov obce Mládzovo.
P.starosta Miroslav Čičmanec poďakoval predsedovi miestnej volebnej komisie za oboznámenie
prítomných s výsledkami volieb a prešiel k ďalšiemu bodu programu.
Ad 4.) Zloženie sľubu starostu obce
Starosta obce Miroslav Čičmanec zložil sľub starostu obce:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Podpísal písomné znenie sľubu a prevzal si od predsedu miestnej volebnej komisie osvedčenie o
zvolení za starostu obce.
Ad 5.) Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Mládzove
-Starosta obce prečítal text sľubu a všetci novozvolení poslanci zložili sľub do rúk novozvoleného
starostu obce. ,,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."
Svojím podpisom potvrdili písomné znenie sľubu a prevzali si od predsedu miestnej volebnej komisie
osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Aktom zloženia sľubu poslancov
novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva.
Ad 6.) Vystúpenie starostu obce k úloham v nasledujúcom volebnom období
V novom volebnom období je prvoradá úloha dokončenie výstavby vodovodu a to hneď v jarných
mesiacoch, ako to bude možné, ale vodovod musí byť v roku 2019 dokončený, nakoľko sme viazaní
čerpaním finančných prostriedkov z Úradu vlády, ktoré musíme do konca roku 2019 vyčerpať. Z
ďalších úloh na toto nové volebné obdobie by som chcel podotknúť, že aj naďalej budeme

- zabezpečovať údržbu verejného osvetlenia, kosenie verejných priestranstiev, údržbu cintorína a parku
pred obecným úradom, údržbu miestneho rozhlasu. Medzi hlavné body volebného programu na budúce
volebné obdobie by som zaradil rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu tak, aby vodovod
bol zavedený do celej budovy, aby mohlo byť vybudované aj WC. Ďalej počítame s rekonštrukciou
autobusovej čakárne, zriadenie vývesnej tabule, prekrytie rigolu v hornom konci obce a opravu mosta
cez potok Cinobanka. Samozrejme všetko záleží od finančných prostriedkov.
A 7.) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch
podľa § 12 ods.1 a ods.2 Zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-p.starosta navrhol p.Milinu Kačániovú
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad 8.) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
- p.starosta – prečítal program ustanovujúceho zastupiteľstva a následne dal hlasovať
9. Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2019
10. Prerokovanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch
11. Výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
12. Voľba predsedov a členov komisií obce
13. Určenie platu starostu obce
14. Diskusia a organizačné veci, rôzne
Za: 5

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Ad 9.) Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2019
- P.kontrolór obce prečítal stanovisko k rozpočtu obce na rok 2019 .
P.Cabanová následne predniesla novým poslancom OZ rozpočet na rok 2019, podrobne oboznámila
novozvolených poslancov o zložení rozpočtu, čo obsahuje, z čoho sa skladá a akú funkciu zohráva.
Rozpočet obce na rok 2019 je nasledovný : Príjmy :
82.340,-- €
Výdavky: 81.126,-- €
Prebytok:
1.214,-- €
 rozpočet obce sa bude schvaľovať v hlavných kategóriách
 keďže k rozpočtu neboli žiadne pripomienky p.starosta dal hlasovať
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

-P.Cabanová oboznámila poslancov s tým, že pri tomto bode potrebujeme mať schválené , že obec ani
v roku 2019 nebude účtovať v programovom rozpočte a oboznámila poslancov, čo to znamená.
Následne dal p.starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5
-

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Keďže rozpočet sa zo zákona tvorí aj na ďalšie 2 obdobia- v tomto prípade na roky 2020 a 2021, tento
rozpočet berie OZ iba na vedomie.
Ad 10.) Prerokovanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch
P. starosta oboznámil poslancov so VZN a dal slovo kontrolórovi obce, ktorý predložil VZN platné pre
rok 2019.
P.kontrolór predniesol návrh dodatku č.1 k uvedenému VZN.
Dodatok č. 1
Všeobecne záväzné nariadenie
o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce
Mládzovo na rok 2018
č. 1/2018
VZN o miestnych daniach na území obce Mládzovo sa mení nasledovne :
- V§1
§1
1/ Obecné zastupiteľstvo v obci Mládzovo podľa § 11 ods.4 písm.d/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára
2016 :
A/ m i e s t n e d a n e :
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa ,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
B/ m i e s t n y p o p l a t o k za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2019, ktorý je zdaňovacím obdobím.
- V § 17
Bod 4 ukončiť za slovom pokosiť bodkou
-

V § 33
V bode 1 nahradiť rok 2018 rokom 2019

-

V 47

Bod 3 nahradiť novým znením
3/ Obecné zastupiteľstvo obce Mládzovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na rok 2019 uznieslo dňa: 3.12.2018
-P. starosta vyzval poslancov, aby sa k uvedeným zmenám vyjadrili, a keďže nik nemal žiadne
pripomienky, starosta dal hlasovať
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Ad 11.) Výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
P. kontrolór prečítal výsledky kontrolnej činnosti za rok 2017 na základe plánu kontrolnej činnosti.
OZ zobralo správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na vedomie.
Ad 12.) Voľba predsedov a členov komisií obce
P.starosta: – Naša obec mala doteraz zriadené tri komisie, a tak to aj ostane. Jedná sa o komisie:
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia pre ochranu životného prostredia
Kultúrna komisia
Za predsedov komisií navrhujem nasledovne:
Pre komisiu Ochrana verejného poriadku pána Kružliaka
Pre komisiu ochranu životného prostredia p.Mgr. Krňanovú
Pre kultúrnu komisiu p.Mgr.Rogožníkovú
 do týchto komisií si predsedovia navrhnú členov z radov poslancov a občanov obce, svoje
zloženia prednesiete na nasledujúcom zastupiteľstve
 ak nik k tomu nemá žiadne pripomienky, dávam hlasovať za predsedov komisií
Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ad 13.) Určenie platu starostu obce
P.starosta odovzdal slovo kontrolórovi obce.
P. kontrolór: - Vydaním zákona č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, ktorého platnosť je od 20.11.2018 a účinnosť je od 1.12.2018.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 7) za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor.
V § 4 ods. 1 sa v tabuľke pri počte do 500 obyvateľov patrí 1,65 násobok
Štatistický úrad SR stanovil priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve
za rok 2017 na sumu 954,- €.
Starostovi obce prináleží plat : 954 x 1,65 = 1574,10 €, keďže pracuje na 50% úväzok, tak je to
polovica, t.j.: 787,05 € - to je jeho plat zo zákona.
Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. Plat
starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť
v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
- Otázka, či je priestor na zvýšenie platu v rozpočte.
-P.Cabanová: - Rozpočet je tvorený s nejakou rezervou, myslím, že by to mohlo vyjsť
-P. kontrolór: - Ja navrhujem 30%.

- Poslanci sa tiež priklonili k tejto hranici.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti: 0

Zdržal: 0

P.starosta poďakoval poslancom a pokračoval v ďalšom bode programu.
Ad 14.) Diskusia a organizačné veci, rôzne
P.starosta poďakoval p.Dankovej a p.Juhaniakovi za dlhoročnú spoluprácu v obecnom zastupiteľstve
P.Danková poďakovala a priznala, že jej dlhodobá spolupráca trvala 40 rokov na poste poslanca a
zástupcu starostu.
P. starosta ďalej pripomenul, že máme ešte jednu povinnosť, a to schváliť čerpanie RF a poprosil
p.Cabanovú, aby predniesla rozpočtové opatrenie.
P.Cabanová stručne informovala poslancov o plnení rozpočtu obce za rok 2018 a predniesla návrh
rozpočtového opatrenia č.2/2018, ktoré sa týkalo čerpania rezervného fondu na opravu miestnej
komunikácie vo výške 1.500,-- €.
P.starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č.2/2018.
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

P.kontrolór ešte pripomenul, že treba zriadiť inventarizačnú komisiu k inventúre majetku.
P.starosta dal návrh, aby predsedom inventarizačnej komisie bola p.Cabanová.
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Ad 15.) Uznesenie
P.Cabanová prečítala uznesenie a následne p. starosta dal hlasovať.
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Ad 16.) Záver
P.starosta poďakoval prítomným za účasť a následne ukončil zasadnutie.
Zapísala: p.Cabanová Martina ....................................
Zápisnicu overili: p. Mgr.Michaela Krňanová
p. Mgr.Andrea Rogožníková

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

UZNESENIE č.5/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.12.2018
I.

Časť

A) Berie na vedomie:
1.výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
B) Konštatuje, že
1.) novozvolený starosta obce Miroslav Čičmanec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2.) zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Mládzove: Peter Guzma, Milina Kačániová, Ondrej
Kružliak, Mgr.Michaela Krňanová, Mgr.Andrea Rogožníková – zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
C) Poveruje:
1.) poslankyňu OZ p.Milinu Kačániovú 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
č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
II. Časť
1/ Schvaľuje:
a/ program obecného zastupiteľstva so zmenou v bode 11
b/ overovateľov zápisnice p.Mgr.Michaelu Krňanovú a p. Mgr.Andreu Rogožníkovú
c/ zapisovateľku p.Cabanovú Martinu
d/ rozpočet na rok 2019 v hlavných kategóriách
e/ Obec Mládzovo ani v roku 2019 nebude účtovať v programovom rozpočte
f/ dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch č.1/2018
g/ zvýšenie platu starostu vo výške 30% k stanovenému platu
h/ rozpočtové opatrenie č.2/2018
i/ predsedu inventarizačnej komisie p.Cabanovú.
2/ Berie na vedomie
a/ výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
b/ rozpočet obce na roky 2020 a 2021
c/ 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 plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za r. 2017 a násobku 1,65, mesačný plat pri 50% pracovnom úväzku, s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu.
3/ Zriaďuje:
a/ Komisiu na ochranu verejného záujmu
b/ Komisiu pre ochranu životného prostredia
c/ Kultúrnu komisiu.
3/ Volí:
a/ Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu – poslanca OZ p. Kružliaka Ondreja
b/ Predsedu Komisie pre ochranu životného prostredia – poslankyňu OZ p. Mgr.Michaelu Krňanovú
c/ Predsedu Kultúrnej komisie – poslankyňu OZ p.Mgr. Andreu Rogožníkovú.
4/ Poveruje:
a/ predsedov komisií zriadených OZ, aby na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva navrhli
ďalších členov komisií
b/ predsedu inventárnej komisie určiť členov inventárnej komisie pre vykonanie fyzickej inventúry
majetku obce k 31.12.2018.

Miroslav Čičmanec
starosta obce

