Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci, konaného
dňa 27. novembra 2018
Prítomní:
Arnold Ozsvald , Mgr., starosta obce
Poslanci OZ:
Viliam Apa
Emese Gáborová
Agáta Gaspariková, Ing.
Martin Gyönyör
Katarína Horváthová, Ing
Ladislav Lauró
Gejza Zimerman
Iní prítomní:
Občania obce podľa prezenčnej listiny

ROK OVANIE
1. Otvorenie zasadnutia
vykonal Mgr. Ozsvald Arnold privítaním prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Dianovú a za overovateľov zápisnice určil Gejzu Zimermana a
Ladislava Lauróa poslancov OZ.
Prítomní k predkladenému návrhu nemali žiadne pripomienky a jednohlasne súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 7
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva
a o výsledku voľby starostu obce a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Zoltán Gasparik informoval prítomných o výsledkoch
volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra
2018. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň odovzdal prítomným osvedčenia o ich zvolení a
zablahoželal im.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Znovuzvolený starosta po prevzatí osvedčenia o zvolení, zložil sľub starostu obce a vlastnoručne
ho podpísal. Zároveň podpísal aj čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcie starostu.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Všetci novozvolení poslanci zložili sľub, potom ho aj vlastnoručne podpísali. Zároveň podpísali aj
čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí je prítomní každý poslanec, preto zasadnutie
vyhlásil za uznášania schopné.
Po tomto oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol písomne doručený poslancom.
Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy k programu rokovania. Program rokovania bol
jednohlasne schválený.
HLASOVANIE: ZA : 7
7. Voľba mandátovej a volebnej komisie
Starosta obce navrhol do mandátovej komisie p. Ing. Agátu Gasparikovú, Viliama Apu a Martina
Gyönyöra. Do návrhovej komisie navrhol p. Ing. Katarínu Horváthovú a Emesu Gáborovú.
Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy. Prítomní jednohlasne schválili
členov komisie.
HLASOVANIE: ZA : 7
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Predsedkyňa mandátovej komisie Ing. Agáta Gaspariková predložila správu mandátovej komisie
o overení zloženia sľubu starostu a poslancov, ako aj ich podpisy na sľuboch a na čestných
vyhláseniach o nezlučiteľnosti funkcie. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 7
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol poslanca Gejzu Zimermana za oprávnenú osobu na zvolávanie a vedenie
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, keď starosta obce alebo zástupca starostu nebude
prítomný alebo odmietne zvolať a viesť obecné zastupiteľstvo.
Prítomní k predkladanému návrhu nemali žiadne pripomienky.
HLASOVANIE: ZA : 7
10. Príhovor novozvoleného starostu obce
Znovuzvolený starosta obce Mgr. Arnold Ozsvald vo svojom príhovore poďakoval bývalým
poslancom za dobrú spoluprácu v uplynulom volebnom období. Poprial im veľa zdravia,
pracovných aj osobných úspechov.
Novozvoleným poslancom poprial veľa energií, pracovné úspechy a dobrú spoluprácu v novom
volebnom období.
11. Určenie platu starostu obce
Ing. Agáta Gaspariková, poslankyňa OZ, v krátkosti informovala prítomných so zákonom
o platových pomeroch starostov obcí. Poznamenala, že plat starostu sa vypočíta z priemernej mzdy
v národnom hospodárstve, vždy za uplynulý rok. V roku 2017 bol priemerný plat v národnom
hospodárstve 954,- €. Táto mzda sa vynásobí koeficientom, ktorý je v zákone odstupňovaný podľa
počtu obyvateľov. Naša obec patrí do II. triedy, kde koeficient toho času je 1.65.Takto vypočítaný
plat starostu je minimálny a nemusí sa schvaľovať obecným zastupiteľstvom, nakoľko to vyplýva
zo zákona.
Okrem tohto platu obecné zastupiteľstvo má právo rozhodnúť o priznaní odmeny pre starostu obce,
ktorý je toho času 70 % z minimálneho platu starostu obce.
Poznamenala, že dňom 1. decembra 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o platových pomeroch
starostov, kde sa okrem iného bude meniť koeficient a výška odmeny.
Navrhla prítomným určiť minimálny plat starostu, podľa platných právnych predpisov bez určenia
odmeny.
Prítomní s predkladaným návrhom súhlasili a nemali žiadne pripomienky.
HLASOVANIE: ZA : 7

12. Určenie zástupcu starostu obce
Starosta obce informoval prítomných, že za zástupcu starostu obce určuje p. Ing. Agátu
Gasparikovú , poslankyňu obecného zastupiteľstva.
Prítomní toto oznámenie brali na vedomie.
13. Návrh na určenie poslanca za sobášiaceho a sobášnej miestnosti
Zástupkyňa starostu obce Ing. Gaspariková informovala prítomných, že Matričný úrad Obecného
úradu v Ipeľskom Sokolci zabezpečuje matričnú agendu aj pre okolité obce Bielovce, Pastovce,
Lontov a Kubáňovo. Starosta obce v sídle matričného úradu je v zmysle zákona oprávnený
vykonávať sobášiaceho pre celý matričný obvod. Je však potrebné určiť ďaľšiu osobu zo strany
poslancov, ktorý by vykonával túto funkciu, počas jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti.
Do funkcie sobášiaceho zo strany poslancov navrhla Ing Katarínu Horváthovú. Za sobášnu
miestnosť navrhla určiť obradnú sieň obecného úradu.
Prítomní s návrhom jednohlasne súhlasili.
HLASOVANIE: ZA : 7
14. D i s k u s i a
V diskusii vystúpila Ing. Gaspariková, ktorá poznamenala, že na zasadnutiach OZ sa zúčastňuje
veľmi málo obyvateľov z našej obce. Poprosila prítomných z radov občanov, aby sa zúčastnili aj
s ostatnými občanmi na zasadnutiach a svojimi pripomienkami a návrhmi pomáhali poslancom.
15. Návrh na uznesenie
Predkladala p. Ing. Horváthová Katarína, predsedkyňa návrhovej komisie. Návrh tvorí prílohu tejto
zápisnice. Zo strany prítomných k predkladanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a
návrh jednohlasne schválili.
HLASOVANIE: ZA : 7
16. Záver
Zástupkyňa starostu obci Ing. Agáta Gaspariková, poďakovala prítomným za účasť a rokovanie
ukončil.

Mgr. Arnold Ozsvald
starosta obce

Zápisnicu spracovala: Sidónia Dianová

Overovatelia: Gejza Zimerman
Ladislav Lauró

