Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 7.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 7.12. 2018
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa
7.12.2018 za účasti 8 poslancov predchádzajúceho zastupiteľstva a 9 poslancov nového
zastupiteľstva, novozvoleného starostu obce JUDr. Jána Konečníka, končiaceho starostu
obce Ing. Petra Kubisa, JUDr. Ingrid Vrkočovej - prednostky Okresného úradu v Myjave p.
Jany Hudecovej – prednostky Ocú, Mgr. Jany Mozolákovej – ekonómky obce, Bc. Miroslavy
Matejovičovej - matrikárky, p. Andrei Batkovej – oddelenie daní a poplatkov, predsedníčky
miestnej volebnej komisie Mgr. Zlaty Tomkovej, Mgr. Milana medveďa – riaditeľa ZS s MŠ
a 21 občanov.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – predseda miestnej volebnej
komisie.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce JUDr. Jána Konečníka a odovzdanie
insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce JUDr. Jána Konečníka
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9. Poverenie zastupovaním starostu obce
10.Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií, voľbách
predsedov a členov komisií
11.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
12. Určenie platu starostu obce
13. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva funkciou zástupcu sobášiaceho
14. Diskusia
15. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny končiaci starosta obce Ing. Peter Kubis skonštatoval
prítomnosť 9 kandidátov na poslancov OZ .
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Končiaci starosta obce Ing. Peter Kubis určil za zapisovateľku zápisnice prednostku
obecného úradu p.Janu Hudecovú a za overovateľov zápisnice určil: p. Pavla Kravárika a p.
Tomáša Pardavého.
Konštatovanie č.1
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice: p. Pavla Kravárika a p.
Tomáša Pardavého.
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3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – predseda miestnej
volebnej komisie.
Pani Mgr. Zlata Tomková, predsedníčka miestnej volebnej komisie
oboznámila
prítomných o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku volieb za starostu
obce.
Konštatovanie č.2
OZ berie na vedomie výsledky volieb za starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce JUDr. Jána Konečník a odovzdanie
insígnií
Starosta obce Ing. Peter Kubis, ako odstupujúci starosta obce odovzdal insígnie obce
do rúk predsedníčke miestnej volebnej komisie Mgr. Zlate Tomkovej. Poslanec obecného
zastupiteľstva Ing. Ondrej Lančarič prečítal sľub starostu obce, novozvolený starosta obce
JUDr. Ján Konečník, zložil zákonom stanovený sľub, pod text sľubu na osobitnom liste sa
podpísal. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Zlata Tomková po zložení zákonom
stanoveného sľubu a podpísaní sa pod text sľubu odovzdala novému starostovi obce JUDr.
Jánovi Konečníkovi insígnie obce a od tejto chvíle novozvolený starosta obce pokračoval vo
vedení zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Konštatovanie č.3
OZ konštatuje, že novozvolený starosta obce JUDr. Ján Konečník zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce.
Podpísaný sľub starostu obce je súčasťou tejto zápisnice.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
Novozvolený poslanec OZ Ing. Ondrej Lančarič prečítal znenie sľubu poslanca obecného
zastupiteľstva, poslanci zložili predpísaný sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný
na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí: Ing.
Pavol Egreši, Andrej Lacho, Ing. Ondrej Lančarič, Mgr. Denisa Konečná, Dušan Konečník,
Pavol Kravárik, Vladimír Malý, Drahomíra Michalidesová, Tomáš Pardavý.
Konštatovanie č.4
OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Pavol Egreši, Andrej Lacho,
Ing. Ondrej Lančarič, Mgr. Denisa Konečná, Dušan Konečník, Pavol Kravárik, Vladimír Malý,
Drahomíra Michalidesová, Tomáš Pardavý. zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Podpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva je súčasťou tejto zápisnice.
6.Vystúpenie novozvoleného starostu obce JUDr. Jána Konečníka
Novozvolený starosta obce JUDr. Ján Konečník sa prihovoril k poslancom OZ a ostatným
prítomným.
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Konštatovanie č. 5
OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu
Po príhovore starostu obce sa novozvolenému starostovi obce, odchádzajúcemu
starostovi obce, novozvoleným i odchádzajúcim poslancom OZ a všetkým prítomným
prihovorila prednostka Okresného úradu v Myjave JUDr. Ingrid Vrkočová.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce JUDr. Ján Konečník po zložení sľubu poslancov obecného
zastupiteľstva skonštatoval , prítomnosť 9 poslancov OZ a vyhlásil obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Na základe tohto zistenia predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh programu rokovania.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 1/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
8.Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil návrh na členov: mandátovej komisie: Ing.
Pavla Egrešiho, p. Andreja Lachu, Ing. Ondreja Lančariča, volebnej komisie: Mgr. Denisy
Konečnej, p. Dušana Konečníka, p. Pavla Kravárika, návrhovej komisie: p. Vladimíra
Malého, p. Drahomíry Michalidesovej, p. Tomáša Pardavého.
mandátová komisia:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.2/2018
OZ zriaďuje mandátnu komisiu v zložení poslancov: Ing. Pavol Egreši, p. Andrej Lacho,
Ing. Ondrej Lančarič
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.3/2018
OZ vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom
zákonom predpísaného sľubu
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení
zvolených funkcionárov
- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
návrhová komisia:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.4/2018
OZ zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov: p. Vladimír Malý, p. Drahomíra
Michalidesová, p.Tomáš Pardavý

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.5/2018
OZ vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu
a k postupu rokovania návrhy uznesení

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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volebná komisia:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.6/2018
OZ zriaďuje volebnú komisiu v zložení poslancov:
Konečník, Pavol Kravárik

Mgr. Denisa Konečná,p. Dušan

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.7/2018
OZ vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:
- dohliadať na priebeh volieb podľa zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

9. Poverenie zastupovaním starostu obce
Starosta obce JUDr. Ján Konečník informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
v zmysle §13b, ods.1, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) poveruje zastupovaním starostu obce
poslanca obecného zastupiteľstva p. Ing. Pavla Egrešiho.
P. Ing. Pavol Egreši poverenie prijíma.
Konštatovanie č.6
OZ berie na vedomie , že p. Ing. Pavol Egreši bol starostom obce poverený za zástupcu
starostu obce.
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10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií,
voľba ich predsedov a členov.
A) Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil návrh na zriadenie obecnej rady.
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil návrh poslancom OZ na zriadenie
obecnej rady.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.8/2018
OZ zriaďuje obecnú radu
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
B) Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil návrh na členov obecnej rady
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ návrh na členov obecnej
rady: Ing. Pavla Egrešiho, p. Dušana Konečníka a p. Vladimíra Malého
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.9/2018
OZ volí členov obecnej rady: Ing. Pavla Egrešiho, p. Dušana Konečníka a p. Vladimíra
Malého

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

C) Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil návrh na zriadenie komisií:
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ návrh na
obecného zastupiteľstva:
-

komisie

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
sociálna komisia
komisia športu a kultúry
komisia stavebná a životného prostredia
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Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.10/2018
OZ zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva: na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií, sociálna komisia, komisia športu a kultúry, komisia stavebná a životného prostredia

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
D) Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil návrh na predsedov komisií:
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ návrh na predsedov komisií
obecného zastupiteľstva a zároveň na členov komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií:
-

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií i členov komisie : Ing.
Ondrej Lančarič, Ing. Pavol Egreši a Mgr. Denisa Konečná
sociálna komisia: Mgr. Denisa Konečná
komisia športu a kultúry: Ing. Pavol Egreši
komisia stavebná a životného prostredia: p. Drahomíra Michalidesová

Predsedovia komisií sú povinní na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložiť
návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.11/2018
OZ volí predsedov komisií obecného zastupiteľstva a členov komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií
-

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií i členov komisie : Ing.
Ondrej Lančarič, Ing. Pavol Egreši a Mgr. Denisa Konečná
sociálna komisia: Mgr. Denisa Konečná
komisia športu a kultúry: Ing. Pavol Egreši
komisia stavebná a životného prostredia: p. Drahomíra Michalidesová

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

Strana 7 z 9

Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 7.12.2018

11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a ods.6 zákona SNR č.369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starosta obce Ing. JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ návrh poslanca OZ,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a
ods.6 zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. A to Ing.
Pavla Egrešiho.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.12/2018
OZ poveruje p. Ing. Pavla Egrešiho poslanca obecného zastupiteľstva oprávneným zvolávať
zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
P. Ing. Pavol Egreši poverenie prijíma.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
12. Určenie platu starostu
Poslanci OZ predložili návrh na určenie platu starostu obce v súlade so zákonom č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
v znení neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 13/2018
OZ na základe §11 ods. 4 písm.i/ zákona o obecnom zriadení a §4 ods. 2, 2. veta zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 30%.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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13. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva funkciou zástupcu sobášiaceho
Starosta obce JUDr. Ján Konečník poveril poslancov obecného zastupiteľstva funkciou
sobášiaceho a to: Ing. Ondreja Lančariča, p. Andreja Lachu.
Menovaní poverenie prijímajú.
Konštatovanie č.7
OZ berie na vedomie poverenie za sobášiacich: Ing. Ondreja Lančariča, p. Andreja Lachu.
14. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil Mgr. Milan Medveď.
15. Záver
Overovatelia zápisnice:
p. Pavol Kravárik

Zapisovateľka:
Jana Hudecová

p. Tomáš Pardavý
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