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Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07. 12. 2018 o 17.00 h
v sále obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu:
3.1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
3.2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi, prevzatie insígnií
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
3.3. Zloženiu sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
3.4. Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Určenie overovateľov zápisnice
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
8. Určenie platu starostu obce
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo zahájil a viedol p. Ján Jurek, zástupca doterajšieho starostu,
nakoľko doterajší starosta Ing. František Marinica sa o.z. nezúčastnil.
OcZ berie na vedomie
K bodu 2 – Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bol určený Ing. Pavel Kopčík.
Návrh uznesenia č. 1/1u/2018
Za zapisovateľa bol určený Ing. Pavel Kopčík.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3 - Výsledky volieb a zloženie sľubu
3.1.

Výsledky komunálnych volieb na starostu obce a poslancov do obecného
zastupiteľstva prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Ingrid
Kopčíková z internetu v mobile, keďže ani doterajší starosta obce Ing. František
Marinica ani doterajšia pracovníčka obecného úradu p. Eva Hricova nepripravili
výsledky volieb na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. Predsedníčka miestnej
volebnej komisie Mgr. Ingrid Kopčíková odovzdala novozvolenému starostovi obce
a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení.

3.2.

Novozvolený starosta obce Anton Leššo zložil sľub starostu obce, ktorý svojím
podpisom potvrdil. Novozvolenému starostovi neboli odovzdané obecné insígnie,
keďže ich ani doterajší starosta, ani doterajšia pracovníčka obecného úradu na
ustanovujúce obecné zastupiteľstvo nepripravili.

3.3.

Poslanci: Ing. Pavel Kopčík, Bibiána Adamisová, Ľubomír Andreánsky, Ján Jurek,
Marko Verbovský, zložili sľub poslanca starostovi obce, Antonovi Leššovi, ktorý
potvrdili svojimi podpismi.

3.4.

Príhovor novozvoleného starostu - čestné vykonávanie funkcie starostu obce
a spolupráca s občanmi obce, informovanosť občanov o činnosti starostu a obecného
zastupiteľstva.

OcZ berie na vedomie

K bodu 4 – Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli zvolení pán Marko Verbovský a pán Ľubomír Andránsky
Návrh uznesenia 2/1u/2018
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice:

Marko Verbovský
Ľubomír Andreánsky

Výsledky hlasovania za uznesenie
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
OcZ schválilo predložený program ustanovujúceho zasadnutia.
Návrh Uznesenia 3/1u/2018
OcZ schvaľuje predložený program zasadnutia.
Výsledky hlasovania za uznesenie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 6- Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce oboznámil OcZ, že je potrebné určiť zástupcu starostu obce a tiež jedného
z poslancov na oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v jeho
neprítomností. Starosta rozhodol a určil za zástupcu starostu obce pána Ing. Pavela Kopčíka a
poslankyňu OZ pani Bibiánu Adamisovú, ktorá bude mať oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v jeho neprítomností.

Návrh Uznesenie 4/1u/2018
OcZ schvaľuje:
a) pána Ing. Pavela Kopčíka za zástupcu starostu obce
b) pani Bibiánu Adamisovú na oprávnenie viesť a zvolávať obecné zastupiteľstvo
v neprítomností starostu obce
Výsledky hlasovania za obidva uznesenia
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce podal návrh na zriadenie komisií na Ochranu verejného záujmu a poriadku na obdobie
2018- 2022 a zároveň predložil plán činnosti tejto komisie. Poslanci tento bod presunuli na ďalšie
rokovanie.
OcZ berie na vedomie

K bodu 8 - Určenie platu starostu obce
Starostovi obce bol určený plat vo výške 100 % úväzku výkonu funkcie. Na základe zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 čo je v prípade Obce
Bertotovce 1,83 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve pri
výkone funkcie na plný úväzok
Návrh Uznesenie 5/1u/2018
OcZ schválilo plat starostu obce vo výške 100% úväzku výkonu funkcie v zmysle zákona.
Výsledky hlasovania za uznesenie
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 9 – Diskusia
1. Pani Mária Andreánska oboznámila OZ, že by chcela založiť Spolok žien. Činnosť spolku by
bola zameraná na aktivity žien – stretnutia, odborné prednášky, súťaže, výlety. Prvá akcia by bola 5.

Januára s názvom Novoročný punč. Spolok žien by fungoval s podporou obecného úradu. Obecné
zastupiteľstvo prijalo predložený návrh a vyjadrilo sa, že obec bude spolok podporovať v rámci
možnosti obce.
2. Pán poslanec Ján Jurek predniesol a vyzval pána starostu a poslancov, aby aj v nasledujúcom
volebnom období bola dobrá spolupráca medzi obcou a DHZ.
OcZ berie na vedomie
K bodu 10 - Záver
Pani Eva Hricová vyzvala prítomných hostí, aby opustili rokovaciu miestnosť a informovala p.
starostu a poslancov o stave obce. Obec má zablokovaný jeden účet exekútorom za nezaplatenie
penále spoločnosti EKOFIT za omeškanie platieb, ďalší účet ma zablokovaný Sociálnou
poisťovňou z dôvodu neplatenia odvodov za zamestnancov obce. Obec má pokutu z ministerstva
financií pre prekročenie dlhu obce nad zákonom stanovenú hranicu, kedy už je obec povinná
požiadať ministerstvo financií o nútenú správu.
Pani Eva Hricová následne na stole nechala krabicu s kľúčmi obecného úradu bez akéhokoľvek
vysvetlenia, respektíve protokolárneho odovzdania a ukázala starostovi kanceláriu starostu obce,
ktorá bola v dezolátnom stave - chýbal rokovací stôl, bodové svetla boli zdemontované, svietilo iba
jedno svetlo, spadnutý veľký kus omietky zo stropu.

V Bertotovciach, dňa 13. 12. 2018
Zapísal:

p. Ing. Pavel Kopčík

Overovatelia: p. Marko Verbovký
p. Ľubomír Andreánsky

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

Anton Leššo
starosta obce

