OBEC ŠTITÁRE, PRI PRAMENI 125/14, 951 01 ŠTITÁRE

ZÁPISNICA
Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 10. decembra 2018
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
K bodu č.1 Zahájenie
Slávnostnú časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvorila starostka obce Štitáre Ing.
Zuzana Vinkovičová, ktorá zároveň privítala všetkých prítomných.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Štitároch.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ určila poslancov:
 p. poslanca:
Michal Beňo
 p. poslanca:
Renáta Godárová
a za zapisovateľku zápisnice :
Valéria Nagyová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať o návrhu určenia
poslancov za overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Michal Beňo a Renáta Godárová boli schválení ako overovatelia
zápisnice a p. Valéria Nagyová ako zapisovateľka zápisnice.

K bodu č. 3.:
Starostka požiadala p. Valériu Nagyovú zapisovateľku volebnej komisie pre voľby do samosprávy
v roku 2018 poverenú predsedníčkou volebnej komisie p. Etelou Maťušovou, aby informovala
prítomných o výsledku volieb starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Štitáre,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
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Zapisovateľka volebnej komisie p. Valéria Nagyová informovala prítomných o výsledku volieb
starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Štitáre a odovzdala všetkým osvedčenia
o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starostka konštatuje, že poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informáciu o výsledku
volieb starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Štitáre a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 4.:
Novozvolená starostka Ing. Zuzana Vinkovičová v súlade s osvedčením o zvolení vydaným podľa
§191 Volebného kódexu č.180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, konštatovala, že bola zvolená
za starostku obce Štitáre. Podľa § 13 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
zložila zákonom predpísaný sľub starostky.
Zvolení poslanci Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Starostka konštatuje, že poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie zloženie zákonom
predpísaného sľubu novozvolenej starostky Ing. Zuzany Vinkovičovej a novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva Michala Beňa, Renáty Godárovej, Kataríny Kóšovej, Valérie Kurucovej a
Ing. Daniela Pindeša.
K bodu č. 5:
Novozvolená starostka Ing. Zuzana Vinkovičová sa prihovorila novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva a všetkým prítomným.

Pracovnú časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvorila starostka obce Štitáre Ing.
Zuzana Vinkovičová, ktorá zároveň oboznámila prítomných s programom pracovnej časti
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa
prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní všetci poslanci. Starostka konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým spôsobom a poslancom doručený
elektronicky spolu s materiálmi na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 6: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program
zastupiteľstva na deň 10.12.2018.
6.
7.
8.
9.
10.

pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného

Schválenie programu zasadnutia
Určenie návrhovej komisie
Určenie platu starostky
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov komisií
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
11. Návrh uznesenia
12. Záver
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za návrh programu
pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka dala hlasovať za schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 7.:
Starostka predložila návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá bude dozerať na hlasovanie
o uzneseniach počas celého rokovania a priebežne písomne spracovávať uznesenia prijaté
k jednotlivým bodom rokovania. Odporučila ju zriadiť z poslancov obecného zastupiteľstva v tomto
zložení: predseda návrhovej komisie: Katarína Kóšová a člen návrhovej komisie: Valéria Kurucová.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za návrh na vytvorenie
návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslankyňa Katarína Kóšová bola schválená ako predsedkyňa návrhovej
komisie a poslankyňa Valéria Kurucová za člena. Zároveň požiadala predsedu a člena návrhovej
komisie, aby začali svoju činnosť.

K bodu č. 8.:
Starostka vyzvala p. poslanca Ing. Pindeša, ktorý bol už aj v predchádzajúcom volebnom období
poslancom, aby predniesol návrh k platu starostky. P. starostka dodala, že pokračuje 3. volebným
obdobím a doposiaľ mala navýšenie minimálneho platu starostky o 20% . Z dôvodu, že bola vytvorená
ekonomická stabilita obce a priniesla za osemročné pôsobenie 1,2 mil. € pre obec z rôznych dotácií,
navrhuje navýšenie minimálnemu platu o 50 % 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 znení neskorších predpisov.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš povedal, že 50 % navýšenie platu je podľa mňa prehnané, z toho dôvodu,
že predsa každý z nás chodíme do práce a za peniaze. Teraz si dostala nové oddelenie, predtým si mala
inú skupinu poslancov a tam si mala určitý plat. Ja keď som vo svojej robote dostal na starosti nové
oddelenie ja som automaticky nedostal plat ich predošlého vedúceho, musel som sa odniekiaľ odraziť,
niekde som musel predsa začať. Keď som ukázal, že dokážem s tými ľuďmi pracovať, viem s nimi
konštruktívne spolupracovať, potom došlo k tomu, že aj môj plat bol upravený tak, ako som si
zaslúžil. Ja by som bol rád keby sme sa na to pozreli s tejto stránky nakoľko na svojom predvolebnom
mítingu bola skupina kandidátov na poslancov brané ako nechcené deti, tak si nás totižto predstavila.
Ja teraz navrhujem toľko, že najprv dokáž, že s tými nechcenými deťmi dokážeš normálne
komunikovať a fungovať. Potom nie je problém ti plat upraviť.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, ja som bola za zvýšenie, neviem koľko to je 50 % navýšenie
alebo 40%, ale to čo má teraz si myslím že je málo. Je to jedno ktorý starosta. Mne sa zdá reálne ak
starosta robí , aby mu bol navýšený plat aj keď nie veľa. Hoci ktorému zamestnancovi keď prihodíte
50 či 100 Euro človek má pocit, že som niečo dostal navyše. Ja nehovorím, že nejaké veľké peniaze.
Keby človek nerobil nič, ja budem teraz vidieť ako to funguje v obecnom zastupiteľstve, nemám šajnu
aké mám očakávania a aká bude realita. Ja som za navýšenie.
Poslankyňa Valéria Kurucová povedala, ja som bola určitým spôsobom proti a to z toho titulu, že 50
% navýšenie nie je 100 Euro. Ja si taktiež myslím ako sa Ing. Pindeš vyjadril, počkajme určitý kus
našej vzájomnej spolupráce. Ja takisto to bolo v mojom predvolebnom programe, hájim záujmy
občanov a tie informácie odovzdám na obecný úrad. Ja keď budem počuť od občanov chválu, lebo
túto obec plnia občania, my sme všetci občania a my musíme počúvať aj ich názory. Ak budú všetci
spokojní alebo aspoň nadpolovičná väčšina môžeme sa v budúcnosti o niečom takomto baviť.
Poslankyňa Katarína Kóšová dodala, ja som neplánovala aby pani starostka dostala o 50 % viac lebo
nepoznám zákon. Nemám šajnu o týchto číslach koľko to je.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš vysvetlil poslancom výpočet základného platu starostu v zmysle zákona č.
253/1994. Súčasný koeficient je 1,65 násobok k 954,- Eur sú na to tabuľkové koeficienty, dočítaš sa
ich v zákone o obecnom zriadení. Od decembra parlament schválil koeficient 1,83, čiže 954 * 1,83,
ale to sa stále bavíme o sume v národnom hospodárstve za tento rok. Na budúci rok sa štatistiky
naznačujú 998,- Eur. Táto suma 998 sa bude násobiť x 1,83, to je základný plat ktorý bude mať
starostka a teraz je na nás či to ešte o niečo navýšime. Keď sa bavíme o tom, že 998 * 1,83 a nato
navýšenie ešte 50 %, tak sa blížime k sume 3000,- Eur.
Starostka sa vyjadrila, že nejde o 3000,- Eur pretože účtovníčky vypočítali, že 50 % navýšenie podľa
zákona od 01.12.2018 činí 2619,- Eur v hrubom a v čistom by to bolo 1 896,- Eur. V súčasnosti je to
1385,- Eur v čistom.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že plat sa zvýši automaticky zmenami v zákone a zmenou výšky
priemerného platu v hospodárstve.
Starostka dala hlasovať o navýšenie základného platu o 50 %.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 2 – Katarína Kóšová, Renáta Godárová
proti – 3 – Michal Beňo, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
zdržal sa – 0
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Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje navýšenie základného platu
starostky o 50 %.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš povedal, že nesúhlasí ani s 20% navýšením, základný plat je dostatočne
vysoký.
Poslankyňa Valéria Kurucová povedala, ja tiež nesúhlasím ani s 20% navýšením.
Starostka následne dala hlasovať za ponechanie pôvodného navýšenia minimálneho platu starostov
o 20 %, tak ako ho mala doposiaľ.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 2 – Katarína Kóšová, Renáta Godárová
proti – 3 – Michal Beňo, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje ponechanie navýšenia
základného platu starostky o 20 %.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo nezvyšuje minimálny plat starostky, jeho uznesenie
je bezpredmetné, pretože minimálny plat patrí starostovi na základe zákona .

K bodu č. 9:
Starostka podala návrh v zmysle štatútu obce na vytvorenie komisií pri obecnom zastupiteľstve
nasledovne:
Komisia kultúry a športu
Predseda komisie:

Katarína Kóšová

Komisia sociálna a životného prostredia
Predseda komisie:
Michal Beňo
Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí od občanov
Predseda komisie:
Ing. Daniel Pindeš
Na návrh poslanca Ing. Daniela Pindeša sa zriaďujú nasledovné komisie:
Komisia stavebná a územného plánovania
Predseda komisie:
Valéria Kurucová
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda komisie:
Ing. Daniel Pindeš
Na podnet poslankyne Valérie Kurucovej obec zverejní na svojom webovom sídle oznámenie
o prihlásení sa občanov do novovytvorených obecných komisií.
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Starostka konštatuje, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch podľa §15 Zákona o obecnom zriadení
zriaďuje vyššie uvedené komisie a volí za predsedov komisie hore uvedených poslancov
a vymedzuje úlohy komisie.

Komisia zriadená podľa zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zriaďuje obec/starostka.
Predseda komisie:

Renáta Godárová

Inventarizačná komisia
Predseda komisie:

Katarína Kóšová

K bodu č. 10:
Starostka predložila návrh obecnému zastupiteľstvu na poverenie poslankyne Kataríny Kóšovej, ktorá
bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať o návrh na poverenie
poslankyne Kataríny Kóšovej, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Katarínu Kóšovú zvolávaním
a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
K bodu č. 11.:
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na hlasovanie za schválenie
všetkých prijatých uznesení .
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje všetky prijaté uznesenia.
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Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Štitároch.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Michal Beňo

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

Renáta Godárová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:
Vyvesené:
Zvesené:

10.12.2018
20.12.2018
04.01.2019
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