Zápisnica č. 12
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji,
konaného dňa 10. decembra 2018 o 18,00 h v sále kultúrneho domu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- poslanci OZ:
Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Ing.Mgr.
Patrícia Gudabová, Eva Jankovičová, Christiaan Slagter, Jozef Šušel
- hlavná kontrolórka:
ospravedlnená
- pozvaní hostia
- občania obce
Program:
1)
Otvorenie zasadnutia
a)
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
b)
oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení volieb do orgánov samosprávy obce Opoj konaných
dňa 10.11.2018,
c)
zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleného starostu,
d)
zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancov novozvoleného
zastupiteľstva,
e)
vystúpenie starostu
2)
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3)
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4)
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5)
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
6)
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
7)
Určenie platu starostu.
8)
Záver
1) Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Peter Bartovič.
Na úvod privítal všetkých prítomných. Končiacim poslancom obecného zastupiteľstva
poďakoval za prácu, ktorú vykonávali v predchádzajúcom volebnom období.
1a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starosta Mgr. Peter Bartovič určil p. Evu Zlatohlávkovú a za overovateľov
zápisnice určil p. Evu Jankovičovú a p. Františka Brímusa.
1b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení volieb do orgánov samosprávy obce Opoj konaných dňa 10.11.2018
Predseda miestnej volebnej komisie Mgr.Lukáš Vaško, PhD. predložil správu o výsledku
volieb do orgánov samosprávy obce. Správa tvorí prílohu č. 1 zápisnice.

1c) Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleného starostu
Mgr. Peter Bartovič prečítal sľub starostu a vyhlásením slova „sľubujem“ a svojim podpisom
pod text sľubu potvrdil zloženie sľubu. Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Lukáš
Vaško, PhD. následne odovzdal Mgr. Petrovi Bartovičovi osvedčenie o zvolení za starostu
obce. Sľub starostu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
1d) Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub do rúk starostu obce. P. Barbara
Bartovičová prečítala sľub poslanca obecného zastupiteľstva a novozvolení poslanci
deklaratórnym vyhlásením slova „sľubujem“ svojimi podpismi zložili sľub. Zároveň im
predseda MVK odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Sľub
poslanca tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva sa skončilo funkčné
obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva.
1e) Vystúpenie starostu obce
Starosta obce Mgr. Peter Bartovič vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru
a vyzval nielen zvolených poslancov, ale aj všetkých občanov na spoluprácu. V závere
poďakoval odchádzajúcim poslancom. Príhovor starostu obce tvorí prílohu č. 4 tejto
zápisnice.
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil program ustanovujúceho zasadnutia. Poslancami obecného
zastupiteľstva neboli predložené žiadne zmeny v programe.
Hlasovanie o programe:
Prítomní:
7

Hlasovanie: - za

7

Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel
Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel

- proti
0
- zdržal sa 0
Neprítomní :
0
Program rokovania bol schválený.

Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan
Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan

3) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Za účelom prípravy a predkladania návrhov uznesení k prerokúvaným bodom programu
starosta navrhol vytvoriť návrhovú komisiu.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:

Barbara Bartovičová
František Brímus
Jozef Šušel

Na overenie dokladov o zložení predpísaného sľubu starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva a preverenie nezlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 a nezlučiteľnosti funkcie starostu v zmysle § 13 ods. 3
zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhol starosta obce
vytvoriť mandátovú komisiu.
Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí:

Ing.Mgr. Patrícia Gudabová
Ing. Christiaan Slagter
Eva Jankovičová

UZNESENIE č. 76/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie starostu Mgr. Petra Bartoviča
b) konštatuje, že
1. starosta obce Mgr. Peter Bartovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva :
1/ Barbara Bartovičová
2/ Ing. Tomáš Bílik
3/ František Brímus
4/ Ing.Mgr. Patrícia Gudabová
5/ Eva Jankovičová
6/ Ing. Christiaan Slagter
7/ Jozef Šušel
c) volí
návrhovú komisiu v zložení:
Barbara Bartovičová,

Jozef Šušel,
František Brímus
d) ukladá
návrhovej komisii
1) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
2) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, tak
aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele
e) volí
mandátovú komisiu v zložení
Ing. Mgr. Patrícia Gudabová,
Ing. Christiaan Slagter
Eva Jankovičová
f) ukladá
mandátovej komisii
1) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov
2) zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
3) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní:

7

Hlasovanie: - za

7

Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel
Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel

Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan
Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan

- proti
0
- zdržal sa 0
Neprítomní :
0
Uznesenie bolo prijaté.
4) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová komisia overila doklady o zložení sľubu starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva a zisťovala, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
poslanca na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení.
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, člen mandátovej komisie podal správu o výsledku zistení
mandátovej komisie. Správa tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.

Poslankyňa Barbara Bartovičová predložila návrh na uznesenie:
UZNESENIE č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
Správu mandátovej komisie.
Hlasovanie:
Prítomní:

7

Hlasovanie: - za

7

Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel
Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel

Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan
Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan

- proti
0
- zdržal sa 0
Neprítomní :
0
Uznesenie bolo prijaté.
5) Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
V zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Na pracovnej porade sa poslanci dohodli, že zatiaľ budú
zriadené tri komisie a to: komisia pre kultúru, sociálne veci a šport, komisia na prešetrovanie
sťažností a komisia na ochranu verejného záujmu.
Komisia pre kultúru, sociálne veci a šport:
Eva Jankovičová
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová
Barbara Bartovičová
Komisia na prešetrovanie sťažností:
Ing. Christiaan Slagter
Eva Jankovičová
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová
Jozef Šušel – náhradník
František Brímus – náhradník
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Jozef Šušel
Ing. Tomáš Bílik
František Brímus

Poslankyňa Barbara Bartovičová predložila návrh na uznesenie:
UZNESENIE č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
a)vytvorenie nasledovných komisií :
Komisia kultúry, sociálnych vecí a športu pre oblasť kultúry, sociálnych vecí a športu
Komisia na prešetrovanie sťažností smerujúcich na starostu obce, činnosti jednotlivých
poslancov OZ a hlavnú kontrolórku (pokiaľ ide o výkon samosprávy),
Komisia na ochranu verejného záujmu
b) zloženie jednotlivých komisií:
Komisia pre kultúru, sociálne veci a šport:
Eva Jankovičová
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová
Barbara Bartovičová
Komisia na prešetrovanie sťažností:
Ing. Christiaan Slagter
Eva Jankovičová
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová
Jozef Šušel – náhradník
František Brímus – náhradník
(Na základe Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Opoj, ktoré sú v súlade
s novelou č. 94/2017 zákona o sťažnostiach č. 9/2010, účinnej od 1.6.2017.)
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Jozef Šušel
Ing. Tomáš Bílik
František Brímus
(Na základe čl.7 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov je starosta obce povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal funkcie
podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov komisii
obecného zastupiteľstva. V súlade s ustanoveniami tohto zákona navrhol starosta obce
zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu. Podľa čl.7 ods.5 zákona č. 357/2004, členom
komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva, komisia musí mať aspoň troch
členov.)
Návrh na uznesenie predložila členka návrhovej komisie p. Barbara Bartovičová.

Hlasovanie:
Prítomní:

7

Hlasovanie: - za

7

Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel
Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel

Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan
Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan

- proti
0
- zdržal sa 0
Neprítomní :
0
Uznesenie bolo prijaté.
6) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz
za tri mesiace, zvolá ho zástupca starostu alebo poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom. Starosta obce navrhol poveriť poslanca, ktorý bude v takýchto prípadoch
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva - p. Františka Brímusa.
Návrh na uznesenie predložila členka návrhovej komisie p. Barbara Bartovičová.
UZNESENIE č. 79/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
poslanca Františka Brimusa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Prítomní:
7 Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus,
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva Jankovičová, Christiaan
Slagter, Jozef Šušel
Hlasovanie: - za
7 Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus,
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva Jankovičová, Christiaan
Slagter, Jozef Šušel
- proti
0
- zdržal sa 0
Neprítomní :
0
Uznesenie bolo prijaté.

7) Určenie platu starostu
Návrh na určenie mesačného platu starostu nepredložil žiadny poslanec a preto plat starostu
bude určený v zmysle novely č.320/2018 Z.z. zákona č. 253/1994 Z.z . o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest, ktorá nadobudla účinnosť dňom
1.12.2018. Podľa uvedeného zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, násobku určeného v zákone
a výšky pracovného úväzku starostu. Na tieto účely sa platy starostov zaraďujú do deviatich
platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Na základe počtu obyvateľov je
obec Opoj zaradená podľa uvedeného zákona do platovej triedy 3: od 1001 do 3000
obyvateľov – 2,20 násobok.
Návrh na uznesenie predložila členka návrhovej komisie p. Barbara Bartovičová.
UZNESENIE č. 80/2018
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
určuje
základný plat starostu obce, ktorý je stanovený súčinom koeficientu 2,20 , priemernej mzdy
v NH za predchádzajúci rok a pracovného úväzku starostu.
Hlasovanie:
Prítomní:

7

Hlasovanie: - za

7

- proti
0
- zdržal sa 0
Neprítomní :
0
Uznesenie bolo prijaté.

Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel
Barbara Bartovičová, Ing. Tomáš
Ing.Mgr. Patrícia Gudabová, Eva
Slagter, Jozef Šušel

Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan
Bílik, František Brímus,
Jankovičová, Christiaan

8) Záver
Keďže všetky body programu boli prerokované, starosta poďakoval prítomným za účasť na
ustanovujúcom zasadnutí a ukončil ho.

Overovatelia: ..................................................
Eva Jankovičová

..................................................
František Brímus

Zapísala:
Eva Zlatohlávková

Prílohy:
1) Správa Miestnej volebnej komisie v Opoji
2) Sľub starostu obce
3) Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
4) Prejav starostu obce
5) Správa mandátovej komisie

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

