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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Čabiny, 

konaného dňa 08.12.2018 o 15:00 hod. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:           - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:      -           

Ďalší prítomní: Ing. Zuzana Juhasová, zapisovateľka, Ing. Jozef Amrich, hlavný kontrolór, Tatiana 

Durilová – predseda MVK 

Verejnosť:          

 
P r o g r a m :  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledkoch voľby starostu. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov. 

6. Schválenie programu zasadnutia. 

7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

8. Správa mandátovej komisie. 

9. Príhovor novozvoleného starostu. 

10. Zriadenie komisie na ochranu jej verejného záujmu. 

11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Uznesenie. 

14. Záver 
 

                                           

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

 

Pred začiatkom zasadnutia zaznela štátne hymna. 

Rokovanie OZ otvoril doterajší starosta Milan Moroz.  Privítal všetkých prítomných.  

Poslanci prítomní podľa prezenčnej listiny. 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Michal Jaroš, Meľuch Stanislav 

Zapisovateľka:                Ing. Zuzana Juhasová 

 

   Hlasovanie:   za:             5 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková,   

Michal Jaroš, Ivan Mochnáč)         

                       proti :        0 (mená)         

                         zdržal sa:  0 (mená)        

 

K bodu 3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledkoch voľby starostu 

 

O výsledku komunálnych volieb prítomných oboznámila predsedníčka MVK p. Tatiana 

Durilová, ktorá predniesla Správu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného 

zastupiteľstva a starostu obce Čabiny. 

Po vyhlásení výsledku volieb odovzdala predsedníčka  MVK osvedčenie o zvolení poslancom 

a starostovi obce a vyzvala starostu obce na zloženie sľubu. 
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K bodu 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 

 Novozvolený starosta obce Milan Moroz zložil ústavou predpísaný sľub a tento potvrdil 

vlastnoručným podpisom.  

Sľub tvorí prílohu zápisnice.  

 

K bodu 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

  

 Novozvolený starosta obce vyzval novozvolených poslancov, aby prečítali sľub prečítal 

zákonom stanovený sľub poslancov OZ. Poslanci svojim podpisom potvrdili tento sľub. Predseda 

MVK p. Tatiana Durilová im odovzdala osvedčenia o zvolení. Sľub poslancov OZ tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu 6 Schválenie programu o zasadnutia 

 

Poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny   

schvaľuje  
program rokovania.  

 

  Hlasovanie:   za:                5 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková,   

      Michal Jaroš, Ivan Mochnáč)         

                                proti :           0  

                                 zdržal sa:     0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledkoch voľby starostu. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov. 

6. Schválenie programu zasadnutia. 

7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

8. Správa mandátovej komisie. 

9. Príhovor novozvoleného starostu. 

10. Zriadenie komisie na ochranu jej verejného záujmu. 

11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Uznesenie. 

14. Záver 

                                                                                               

K bodu 7 Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

 

Boli zvolené komisie: 

- mandátová komisia v zložení : Peter Durila, Stanislav Meľuch 

- návrhová komisia v zložení: Marta Lapišáková, Michal Jaroš 

 

Hlasovanie:      za:             5 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková,   

Michal Jaroš, Ivan Mochnáč)         

                       proti :        0 (mená)         

                         zdržal sa:  0 (mená)        
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K bodu 8 Správa mandátovej komisie 

 

Mandátová komisia konštatuje, že vydané osvedčenia o zvolení starostovi a poslancom sú 

v súlade s výsledkami volieb zo dňa 10.11.2018. 

 

K bodu 9 Príhovor novozvoleného starostu 

 

Znovu zvolený starosta obce Čabiny Milan Moroz vystúpil so svojim krátkym príhovorom, 

v ktorom načrtol svoje zámery v novom volebnom období. 

Zároveň poveril zastupovaním starostu Michala Jaroša. Rozsah zastupovania bude zástupcovi 

starostu určený v písomnom poverení. 

 

K bodu 10 Zriadenie komisie na ochranu jej verejného záujmu 

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:   

Michal Jaroš – predseda 

Ivan Mochnáč - člen 

Marta Lapišáková - člen 

 

Hlasovanie:      za:             5 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková,   

Michal Jaroš, Ivan Mochnáč)         

                       proti :        0 (mená)         

                         zdržal sa:  0 (mená)        

 

K bodu 11 Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu p. Martu Lapišákovú zvolaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2, prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veda 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie:      za:             5 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková,   

Michal Jaroš, Ivan Mochnáč)         

                       proti :        0 (mená)         

                         zdržal sa:  0 (mená)        

 

k bodu 12 Určenie platu starostu obce 

 

Minimálny plat starostu je stanovený v jednotlivých platových skupinách podľa počtu 

obyvateľov a určeného násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

Na základe oznámenia Štatistického úradu SR  priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca v hospodárstve SR v r. 2017 dosiahla 954 EUR a platný koeficient podľa počtu 

obyvateľov je 1,49 násobok pred novelou predmetného zákona. Takto určený plat bolo možné 

rozhodnutím obecného zastupiteľstva zvýšiť do výšky 70%.  

    

Novelou zákona č. 253/1994 Z.z. (zákon 320/2018 Z.z.  účinný od 1.12.2018) sa zvyšuje 

násobok, ktorý je stanovený v jednotlivých platových skupinách podľa počtu obyvateľov na 1,65. 

Ďalej predmetná novela pripúšťa možnosť zvýšiť minimálny plat starostu do výšky  60% na základe 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Durila, Lapišáková navrhli 15% navýšenie platu starostu. 

Jaroš, Meľuch navrhli 10% navýšenie platu starostu.     

Mochnáč proti navýšeniu platu. 
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Nakoľko sa poslanci nezhodli na jednotnom zvýšení platu, starosta obce bude poberať plat vo výške 

954 eur x 1,65 = 1575 eur mesačne. 

 

K bodu 13 Uznesenie  

 

Uznesenie č. 18/2018:   

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo volí mandátovú komisiu v zložení:   Peter Durila 

         Stanislav Meľuch  

   a návrhovú komisiu v zložení:   Marta Lapišáková 

         Michal Jaroš 

 

3. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:  

Michal Jaroš - predseda 

Marta Lapišáková - člen 

Ivan Mochnáč - člen 

 

4. Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Martu Lapišákovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2, práv veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

5. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu vo výške 954 eur x 1,65 = 1575 eur mesačne. 

 

 

  Hlasovanie:   za:                5 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková,   

Michal Jaroš, Ivan Mochnáč)         

                                proti :           0  

                                 zdržal sa:     0  

 

K bodu  14 Záver 

 

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil 

ustanovujúce zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 15:00 h. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová 

                                                 

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

              starosta obce 

 

Overovatelia:  

Stanislav Meľuch                                    ........................................ 

 

Michal Jaroš                                              ........................................ 


