Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kátove konaného dňa
15.decembra 2014 – ustanovujúce zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ zahájila a viedla starostka obce, Terézia
Kučerová, ktorá je súčasne novozvolenou starostkou obce.
Starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva
a prítomných občanov.
Poslanci boli prítomní:
poslanci OZ:
v počte - 4 poslanci (Baránek, Hlubocká, Horný, Klemon)
ospravedlnení: p. Irša, p. Nízka, p. Veselská
novozvolení poslanci OZ:
v plnom počte – 7 poslancov (Baránek, Gergelová Ing. Mgr.,
Gučková Ing., Hlubocká, Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
Starostka obce prečítala pripravený program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie
insígnií.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce.
7. Voľby mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej
komisie.
8. Zástupca starostky obce - oznámenie.
9. Návrh na zriadenie komisií a voľby ich predsedov,
prípadne ďalších členov komisií.
10.Voľby povereného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
11.Schválenie platu starostky obce.
12.Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14.Záver.
Ing. Mgr. Gergelová požiadala o doplnenie programu o voľbu
povereného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva (§12 ods.2 prvá veta, ods.3
tretia veta, ods.5 tretia veta zákona SNR č.369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Program bol
o uvedené doplnený v bode 10. Programu.
Hlasovanie:
za program: 4 (Baránek, Hlubocká, Horný, Klemon)
proti: 0

zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení p.Hlubocká,
p.Horný, za zapisovateľku pracovníčka OcÚ Ing.Chrenková.
K bodu 3:
Starostka obce požiadal zapisovateľku MVK, Ing. Katarínu
Macháčkovú,
aby
prečítala
výsledky
volieb
do
orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014. Zapisovateľka MVK
prečítala výsledky volieb, uvedených v zápisnici MVK, že voľby
prebehli bez problémov. Ing. Katarína Macháčková taktiež
oboznámila prítomných, že pani Terézia Kučerová sa vzdala
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Kátove, nakoľko
bola zvolená za starostku obce Kátov, a preto automaticky
nastupuje náhradník z najvyšším počtom hlasov, a to pán Marek
Veselský.
Uznesenie: OZ v Kátove berie ne vedomie výsledky volieb do
orgánov samosprávy obcí.
K bodu 4:
Zapisovateľka MVK, Ing. Katarína Macháčková, prečítala
slávnostný
sľub
a požiadal
novozvolenú
starostku
obce
o zloženie tohto sľubu. Novozvolená starostka obce potvrdila
svojim podpisom zloženie tohto sľubu.
Zapisovateľka MVK odovzdal novozvolenej starostke obce
osvedčenie o zvolení a popriala starostke obce veľa úspechov
v tejto práci.
Uznesenie: OZ v Kátove konštatuje, že novozvolená starostka
obce, pani Terézia Kučerová, zložila zákonom prepísaný sľub
starostu obce.
K bodu 5:
Starostka obce prečítala poslancom OZ slávnostný sľub
a požiadala ich o zloženie tohto sľubu. Poslanci svojimi
podpismi potvrdili zloženie sľubu a po zložení sľubu im
zapisovateľka
MVK,
Ing.
Katarína
Macháčková,
odovzdala
osvedčenia o zvolení a popriala im veľa úspechov v práci v OZ.
Všetkým poslancom popriala veľa úspechov i starostka obce
a vyslovila želanie, aby všetci poslanci pracovali v prospech
obce a jej občanov.

Uznesenie:
OZ v Kátove konštatuje, že
obecného
zastupiteľstva
zložili
zákonom
poslanca obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zvolení poslanci
predpísaný
sľub

Jozef Baránek
Gabriela Gergelová, Ing. Mgr.
Andrea Gučková, Ing.
Alena Hlubocká
Karol Hlúpik
Miloš Macháček, Ing.
Marek Veselský

K bodu 6:
Starostka obce sa prihovorila novozvoleným poslancom
i prítomným občanom vo svojom krátkom slávnostnom príhovore,
kde popriala prítomným poslancom i všetkým občanom veľa
zdravia,
šťastia
a úspechov
v NOVOM
ROKU
2015.
Ďalej
informovala poslancov o tom, čo ich čaká v novom volebnom
období a ako si predstavuje ich spoluprácu.
K bodu 7:
Starostka obce navrhla za členov mandátovej, návrhovej
a volebnej komisie poslancov p.Baránek, p.Hlubocká, Ing.
Gučková.
Všetci prítomní poslanci OZ hlasovali za navrhnutých
členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Uznesenie: OZ v Kátove volí členov mandátovej, návrhovej
a volebnej komisie : p.Baránek, p.Hlubocká, Ing. Gučková.
Hlasovanie:
za program: 7 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing.,
Hlubocká, Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 8:
Starostka obce informovala, že na zástupcu starostu obce
si vybrala Ing. Miloša Macháčka.
Uznesenie: OZ v Kátove berie na vedomie,
starostky obce ja Ing. Miloš Macháček.

že

zástupcom

K bodu 9:
Starostka obce odporučila návrhovej komisii, aby boli
vytvorené tri komisie OZ, ktoré sa osvedčili i v minulom
volebnom období a to:
- finančná, rozpočtová komisia a správy obecného majetku
- komisia ochrany životného prostredia a výstavby
- komisia sociálna, kultúry športu a ochrany verejného
poriadku
Hlasovanie:
za: 7 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing., Hlubocká,
Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
zdržali sa : 0
proti: 0
Poslanci OZ jednohlasne
tak, ako boli navrhnuté.

schválili,

aby

sa

zriadili

komisie

Po dohode boli za predsedov komisií navrhnutí poslanci:
- za predsedu finančnej, rozpočtovej
obecného majetku: Ing. Andrea Gučková

komisie

a správy

Hlasovanie:
za: 7 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing., Hlubocká,
Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
zdržali sa hlasovania: 0
proti: 0
- za
predsedu
komisie
ochrany
a výstavby: Ing. Miloš Macháček

životného

prostredia

Hlasovanie:
za: 7 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing., Hlubocká,
Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
zdržali sa hlasovania: 0
proti: 0
- za predsedu komisie sociálnej, kultúry, športu a ochrany
verejného poriadku: Ing. Mgr. Gabriela Gergelová
Hlasovanie:
za: 7 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing., Hlubocká,
Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
zdržali sa hlasovania: 0
proti: 0

Za členov komisií boli navrhnutí poslanci a občania:
- finančná, rozpočtová komisia a správy obecného majetku:
p.Jana Nízka, p.Jolana Veselská, Ing.Ivana Chrenková
Hlasovanie:
za: 6 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing., Hlúpik,
Macháček Ing., Veselský)
zdržali sa hlasovania: 1 (Hlubocká)
proti: 0
- komisia ochrany životného prostredia a výstavby:
p.Jozef Baránek, p.Marek Veselksý, p.Marek Belko
Hlasovanie:
za: 7 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing., Hlubocká,
Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
zdržali sa hlasovania: 0
proti: 0
- komisia sociálna, kultúry, športu a ochrany verejného
poriadku:
p.Alena
Hlubocká,
p.Karol
Hlúpik,
p.Felix
Sloboda,
p.Viktor Klemon, p.Andrej Irša, p.Michal Kučera
Hlasovanie:
za: 6 (Baránek, Gučková Ing., Hlubocká, Hlúpik, Macháček Ing.,
Veselský)
zdržali sa hlasovania: 1 (Ing. Mgr. Gergelová)
proti: 0
Starostka obce navrhla doplniť komisie o ďalších členov
z radov občanov obce. Ďalej navrhla, aby sa komisie o ďalších
členov doplnili na ďalšom zasadnutí OZ.
Uznesenie: OZ v Kátove volí:
- predsedu finančnej, rozpočtovej komisie a správy obecného
majetku : Ing. Andreu Gučkovú
členov z poslancov a občanov:
Veselská, Ing.Ivana Chrenková

p.Jana

Nízka,

p.Jolana

- predsedu komisie ochrany životného prostredia a výstavby:
Ing. Miloša Macháčka

členov z poslancov a občanov:
Veselksý, p.Marek Belko

p.Jozef

Baránek,

p.Marek

- predsedu komisie sociálnej, kultúry, športu a ochrany
verejného poriadku: Ing. Mgr. Gabrielu Gergelovú
členov z poslancov: p.Alena Hlubocká, p.Karol Hlúpik,
p.Felix Sloboda, p.Viktor Klemon, p.Andrej Irša, p.Michal
Kučera
K bodu 10:
Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby navrhli
povereného poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.2 prvá veta,
ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta zákona SNR č.369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslankyňa
OZ, Ing. Mgr. Gergelová, navrhla poslanca OZ p. Karola
Hlúpika, s čím ostatní poslanci súhlasili. Preto sa pristúpilo
k hlasovaniu o uvedenom.
Uznesenie: OZ poveruje:
- poslanca OZ, p.Karola Hlúpika,
zvolávať a viesť zasadnutia OZ.

ktorý

bude

oprávnený

Hlasovanie:
za: 7 (Baránek, Gergelová Ing. Mgr., Gučková Ing., Hlubocká,
Hlúpik, Macháček Ing., Veselský)
zdržali sa hlasovania: 0
proti: 0
K bodu 11:
Podľa zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien
a predpisov, plat starostu obce sa určuje nasledovne: podľa §
3 citovaného zákona patrí starostovi obce minimálny plat,
ktorý je násobkom priemerného mesačného platu pracovníka
národného hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok,
zaokrúhlený na 1 € nahor, začínajúc prvým dňom mesiaca,
v ktorom zložil predpísaný sľub. Plat sa upravuje každoročne,
po zverejnení uvedeného mesačného platu pracovníka NH SR,
s platnosťou od 1.januára daného roka. Uvedený priemerný
mesačný plat sa násobí koeficientom, podľa §4 ods.1 zákona
č.253/1994 Z.z., pre obce od 501 do 1000 obyvateľov = 1,65
násobok zvýšený o 15% (824 € x 1,65 = 1359,60 € + 15% (203,94
€)1563,54 € = 1564,00 €. Poslankyňa OZ, Ing. Mgr. Gabriela
Gergelová, podala protinávrh, a to, aby bol starostke obce

schválený plat len v základnej výške, bez 15%. Poslanec OZ,
Jozef Baránek, požiadal Ing. Mgr. Gergelovú o zdôvodnenie
protinávrhu. Ing. Mgr. Gergelová protinávrh zdôvodnila tým, že
navýšenie platu by sa malo schváliť až po tom, čo starostka
splní niektoré body zo svojho volebného programu. Poslanec OZ,
Jozef Baránek na uvedené reagoval, že starostka obce nie je
novozvolenou starostkou a že funkciu starostky vykonávala 8
rokov a výsledky jej 8 ročnej práce sú viditeľné. Poslanec OZ,
Karol Hlúpik, na uvedené reagoval, že sa plat dá v budúcnosti
upraviť (navýšiť) aj o 30%, na čo starostka obce reagovala, že
takúto výšku by si nikdy nedovolila navrhnúť. Starostka obce
dala hlasovať o uvedenom protinávrhu.
Uznesenie: OZ v Kátove schvaľuje:
- protinávrh, aby bol starostke obce schválený
v základnej výške, bez 15% navýšenia.

plat

len

Hlasovanie:
za: 5 (Macháček, Hlúpik, Hlubocká, Gergelová, Gučková)
zdržali sa hlasovania: 1 (Veselský)
proti: 1 (Baránek)
Uznesenie: OZ v Kátove schvaľuje:
- zákonný plat starostky obce v zmysle §3 ods.1 zákona
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
za
predchádzajúci kalendárny rok a násobok podľa §54 ods.1
zákona č.253/1994 Z.z., vo výške 1360,0 €.
Hlasovanie:
za: 5 (Macháček, Hlúpik, Hlubocká, Gergelová, Gučková)
zdržali sa hlasovania: 2 (Veselský, Baránek)
proti: 0
K bodu 11:
Starostka obce otvorila diskusiu, požiadala poslancov
i občanov, aby vyjadrili svoje názory a pripomienky.

Diskusia:
1. Ing. Mgr. Gergelová poukázala na to, že pozvánka na
ustanovujúce zasadnutie OZ bola bez programu, čo by
nemalo byť. Starostka obce vysvetlila, že na všetky
zasadnutia
OZ
je
pozvánka
doručovaná
s programom
a naďalej vždy bude s programom.
2. Ing. Mgr. Gergelová ďalej poznamenala, že novozvolení
poslanci OZ nedostali „Rokovací poriadok obce Kátov“.
Starostka obce na uvedené odpovedala, že poslancom bude
rokovací poriadok poslaný na e-mailové adresy, ktoré
uvedú do dotazníka, ktorý
dostali. Súčasne bude
„Rokovací poriadok“ bude zverejnený na web stránka obce
Kátov.
3. Ing. Mgr. Gergelová ďalej požiadala, o informáciu, kto je
kontrolórom obce Kátov. Na uvedené starostka obce
odpovedala, že kontrolórom obce Kátov je pani Marta
Dujsíková a bude pozvaná na ďalšie zasadnutie OZ.
4. Ing. Mgr. Gergelová sa tiež informovala, či je funkcia
zástupcu
starostky
obce
nejako
odmeňovaná,
na
čo
starostka obce odpovedala, že zástupca je odmeňovaný ako
všetci poslanci OZ, a to podľa sumy schválenej v „ZÁSADÁCH
ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KÁTOVE“ zo dňa
24.06.2011 – 13,00 €/1 zasadnutie.
5. Ing. Mgr. Gergelová sa ďalej informovala, ako často budú
zvolávané zasadnutia OZ. Na uvedené starostka odpovedala, že
podľa zákona by mali byť raz za 3 mesiace, ale v minulosti sa
osvedčilo zasadnutie OZ raz za dva mesiace, čo zostane
zachované.

K bodu 12:
Starostka obce požiadala členov návrhovej a volebnej
komisie, aby prečítali návrh uznesenia z prvého zasadnutia
obecného
zastupiteľstva.
Členka
mandátnej,
volebnej
a návrhovej komisie Ing. Andrea Gučková prečítala tento návrh
uznesenia:
viď príloha

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

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

overovatelia

starostka obce

