ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri
Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 10.12.2018
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvoleného starostu a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie).
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
5. Príhovor starostu.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
1. Otvorenie
Rokovanie otvoril doterajší a zároveň aj novozvolený starosta obce Hrnčiarovce n/P Ing.
Jaroslav Kráľovič, ktorý privítal prítomných na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí OZ
a zároveň určil zapisovateľku pracovníčku OcÚ p. Tomekovú, ako overovateľov Ing. Teréziu
Račkovú, RNDr. Moniku Kopeckú, PhD.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy na obdobie 2018 – 2022
Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Juraj Zárecký oboznámil prítomných s výsledkami
voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v obci Hrnčiarovce n/P na volebné
obdobie 2018 – 2022 a zároveň odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi
obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Juraj Zárecký prečítal sľub starostu obce, ktorý
novozvolený starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič potvrdil svojim podpisom.
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ
Starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič prečítal novozvoleným poslancom sľub a čestné
prehlásenie, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca OZ, ktoré
potvrdili poslanci svojimi podpismi.
5. Príhovor novozvoleného starostu
Ing. Jaroslav Kráľovič, poďakoval všetkým svojim voličom za prejavenú dôveru, za
opätovné zvolenie za starostu obce. Zároveň poďakoval odstupujúcim poslancom OZ za čas
a nasadenie v uplynulých štyroch rokoch pri riešení problémov obce. Novozvoleným
poslancom starosta obce poprial hlavne veľa dobrých nápadov a podnetov pri zveľaďovaní
a budovaní našej obce.

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič skonštatoval, že novozvolené OZ je uznášania schopné
a predniesol program:
21/ Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overenie zloženia sľubu a správa
mandátovej komisie.
2/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3/ Vymenovanie zástupcu starostu.
4/ Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
5/ Schválenie platu starostu.
6/ Schválenie predbežného harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2019.
7/Diskusia.
8/ Záver.
Starosta obce vyzval poslancov, či majú nejaké doplňujúce návrhy do programu zasadnutia
OZ. Žiadne doplňujúce návrhy neboli podané. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby sa
dnešné rokovanie riadilo týmto programom.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overenie zloženia sľubu a správa
mandátovej komisie
Mandátová komisia – PhDr. Tomly, p. Kochajda, p. Babicová
Starosta obce dal hlasovať, kto je za takéto zloženie mandátovej komisie:
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrhová komisia – RNDr. Kopecká, Mgr. Kátlovská, p. Haršány
Starosta obce dal hlasovať, kto je za takéto zloženie návrhovej komisie:
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Volebná komisia – Ing. Račková, Ing. Hrašna, p. Moncman
Starosta obce dal hlasovať, kto je za takéto zloženie volebnej komisie:
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení zriaďuje:
- Mandátovú komisiu v zložení: PhDr. Tomly, p. Kochajda, p. Babicová
- Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Kopecká, Mgr. Kátlovská, p. Haršány

- Volebnú komisiu v zložení: Ing. Račková, Ing. Hrašna, p. Moncman
Uznesenie bolo prijaté.
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová komisia overila zloženie sľubov – starostu obce a poslancov OZ. Predniesla
správu mandátovej komisie v ktorej konštatuje, že všetci zložili sľub, ktorý bol vykonaný
zákonom predpísaným spôsobom.
Návrh uznesenia:
3Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P:
berie na vedomie
1/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce na obdobie 2018 – 2022
2/ predloženú správu mandátovej komisie
konštatuje, že
1/ novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič zložil a podpisom potvrdil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Jana Babicová
Ing. Peter Haršány
Ing. Štefan Hrašna
Mgr. Elena Kátlovská
Viliam Kochajda
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Marián Moncman
Ing. Terézia Račková
PhDr. Bystrík Tomly
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.

2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič navrhuje, aby týmto povereným poslancom bola RNDr.
Monika Kopecká.
Návrh uznesenia:
OZ v Hrnčiarovciach n/P podľa § 12 ods. 2, 3, 5, 6 Zákona o obecnom zriadení – poveruje
poslankyňu
RNDr. Moniku Kopeckú za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom
zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /RNDr. Kopecká/
Uznesenie bolo prijaté.

3. Vymenovanie zástupcu starostu
Na základe zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 13
b, „Zastupovanie starostu“ poverujem ako zástupcu starostu obce Ing. Teréziu Račkovú.
OZ predmetnú informáciu berie na vedomie.
-44. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
Starosta obce navrhuje tieto komisie a ich predsedov:
- komisia stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku: predseda –Ing. Peter Haršány
- finančná, strategického rozvoja, správy majetku obce: predseda - Ing. Terézia Račková
- školstva a sociálnych vecí: predseda - Mgr. Elena Kátlovská
- kultúry, športu a práce s mládežou: predseda - Jana Babicová
- územného plánovania a životného prostredia: predseda - RNDr. Monika Kopecká, PhD.
- komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: predseda –
Viliam Kochajda
Poslanec Ing Peter Haršány z dôvodu, že je novozvolený poslanec OZ a nemá žiadne
skúsenosti v predmetnej oblasti by navrhoval miesto seba za predsedu stavebnej komisie,
dopravy ... Ing. Štefana Hrašnu.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P:
a/ zriaďuje komisie:
- komisia stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku
- finančná, strategického rozvoja, správy majetku obce
- školstva a sociálnych vecí
- kultúry, športu a práce s mládežou
- územného plánovania a životného prostredia
- komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
b/ volí za predsedu komisie:
- komisia stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku – Ing. Štefan Hrašna
- finančná, strategického rozvoja, správy majetku obce - Ing. Terézia Račková
- školstva a sociálnych vecí - Mgr. Elena Kátlovská
- kultúry, športu a práce s mládežou - Jana Babicová
- územného plánovania a životného prostredia - RNDr. Monika Kopecká, PhD.
- komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Viliam
Kochajda

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.

5. Schválenie platu starostu
Poslankyňa Ing. Račková informovala prítomných, že na základe zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest bol doterajší
plat
starostu stanovený z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR
(954,- €) ako súčin s násobkom 1,98 a zvýšený o 45% (954 x 1,98 x 1,45), čo v celkovej
sume predstavuje 2740,- EUR. Vzhľadom na zmenu tohto zákona (zmena koeficientu pre
našu obec z 1,98 na 2,2), ktorá je účinná od 1.12.2018 zodpovedá výške platu 2740,- €
percentuálne navýšenie 30,5% (954,00 x 2,20=2099,00 x 1,305=2740,00).
Poslankyňa Ing. Račková navrhuje ponechať starostovi obce tento plat, prípadne ho zvýšiť.
5Poslanec PhDr. Bystrík Tomly navrhuje plat starostu /citujem/:
Právny základ: zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov účinný od 1. decembra
2018 zaraďuje starostov do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce
a určuje im násobok platu, v prípade našej obce je to 2,2 – násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 2 tohto zákona, obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
Môj poslanecký návrh: Navrhujem prijať obecnému zastupiteľstvu rozhodnutie zvýšiť
plat o 5%.
Dôvod: Plat starostovi patrí odo dňa zloženia predpísaného sľubu čiže od dnešného
dňa. Do včerajšieho dňa bol starostovi rozhodnutím obecného zastupiteľstva plat
zvýšený o 45% t.j. do skončenia funkčného obdobia. Dnešným dňom starostovi začína
plynúť tretie funkčné obdobie. Mám za to, že
je potrebné zohľadniť jeho
predchádzajúce funkčné obdobia do návrhu percentuálneho zvýšenia platu. Iba 5%-tný
návrh na zvýšenie platu opieram o konštatovanie, že v končiacom volebnom období sa
realizovali projekty za nemalé financie a obec ich bude ešte 2 roky splácať, ktorých
kvalita realizácie je minimálne diskutabilná. Mám na mysli viditeľné stavebné
nedostatky pri oprave fasády kultúrneho domu a stavebné nedostatky domu smútku,
čo spôsobuje jeho zatekanie dažďovou vodou. Podľa mojich informácií sa doteraz
nezačalo s reklamačným konaním na uvedené projekty.“
Druhý návrh poslanca PhDr. Bystríka Tomlyho navrhuje starostovi obce plat stanoviť
z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR ako súčin s násobkom 2,20
a zvýšený o 5% (954,00 x 2,20=2099,00 x 1,05=2204,00), čo v celkovej sume predstavuje
2204,- EUR.

Poslankyňa Kopecká vyslovila podporné stanovisko k návrhu Ing. Račkovej, pričom uviedla,
že navrhovaný plat plne zodpovedá počtu obyvateľov obce v rámci platového intervalu.
Taktiež dodala, že predchádzajúcom volebnom období boli zrealizované významné investície
a ďalšie projekty sú v štádiu riešenia, starosta získal po tretí krát relatívne silný mandát a na
zníženie doterajšieho platu nie je žiadny objektívny dôvod. Návrh Ing. Račkovej následne
podporili aj poslankyne Mgr. Kátlovská a p. Babicová.
Poslanci OZ hlasovali za prvý návrh Ing. Račkovej – plat starostu v celkovej sume 2740,EUR.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 4 /Ing. Račková, RNDr. Kopecká, Mgr. Kátlovská, p. Babicová/
Proti: 1 /Ing. Hrašna/
Zdržal sa: 4 /PhDr. Tomly, Ing. Haršány, p. Kochajda, p. Moncman/

Pred hlasovaním o návrhu poslanca Tomlyho M. Kopecká položila otázku, o koľko sa
v zmysle tohto návrhu zníži plat starostu v porovnaní s platom v doterajším. P. Zárecká
odpovedala, že o 536,- EUR.
Poslanci OZ hlasovali za druhý návrh PhDr. Tomlyho – plat starostu v celkovej sume 2204,EUR.
Za: 5 /PhDr. Tomly, Ing. Hrašna, Ing. Haršány, p. Kochajda, p. Moncman/
Proti: 4 /Ing. Račková, RNDr. Kopecká, Mgr. Kátlovská, p. Babicová/
Zdržal sa: 0
6Na základe uvedeného hlasovania bol prijatý druhý návrh PhDr.Tomlyho.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona
o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. schvaľuje zvýšenie
minimálneho platu starostu obce o 5% s účinnosťou od 01.12.2018.

6. Schválenie predbežného harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2019
Navrhujem predbežný harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019: 20.02, 17.04., 27.06., 28.08.,
23.10., 21.11. – pracovná porada, 12.12.2019. Po rozsiahlej diskusie poslanci odročujú tento
bod rokovania a navrhujú zvolať prvé zasadnutie OZ na 23.01.2019,
predrokovanie
16.01.2019, kde bude tento bod rokovania prerokovaný.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zasadnutie OZ dňa 23.01.2019, predrokovanie 16.01.2019.
Hlasovanie:

Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 5 /PhDr. Tomly, Ing. Hrašna, Ing. Haršány, p. Kochajda, p. Moncman/
Proti: 0
Zdržal sa: 4 /Ing. Račková, RNDr. Kopecká, Mgr. Kátlovská, p. Babicová/
Uznesenie bolo prijaté.

7. Diskusia:
- Ing. Rastislav Mrva , bývalý starosta skonštatoval, že ani v štátnej správe ani v súkromných
firmách nebýva zvykom, aby sa bez naozaj vážneho dôvodu niekomu znižoval plat, ak
nezapríčiní nejakú vážnu škodu spojenú s finančnou stratou (napr. pokuta za preukázateľné
porušenie zákona).
Zároveň poznamenal, že nezávidí starostovi spravovanie obce
s poslancami, ktorí mu takýmto spôsobom vyslovili nedôveru.
- poslanec PhDr. Tomly predniesol v diskusii /citujem/: „Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa
zúčastnili na dnešnom slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň mi
dovoľte vyjadriť sklamanie z veľmi nízkeho počtu zúčastnených občanov, čo poukazuje na nezáujem
občanom o veci verejné.“

- bývalý poslanec p. Ľubomír Konečný chcel poďakovať všetkým za doterajšiu spoluprácu,
veľmi dobre sa mu pracovalo v tomto kolektíve a cení si skúsenosti, ktoré získal počas svojho
pôsobenia v poslaneckom zbore. Naďalej bude aktívne spolupracovať s kultúrnou komisiou
pri rôznych spoločenských udalostiach v obci.

-78. Záver
Starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

RNDr. Monika Kopecká

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

