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Zápisnica zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva  obce MARTINOVÁ 

konaného dňa 09 decembra 2018    o 16.00 h. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

    a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

    zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

    b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

    c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

    d) Vystúpenie starostu 

4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

5.Voľba návrhovej komisie  

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  

8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

9. Určenie platu starostu obce  

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 

11. Návrh na schválenie rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 

12. Úpravy rozpočtu 

13. Záver 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Eugen RADIČ, starosta obce.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3  a zasadnutie je uznášania schopné. Ďalšie 

body zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračoval v zasadačke obecného úradu. Návrh 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená p. Karolína Lóczyová. 

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 

    a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

    zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

- Predseda volebnej komisie oznámil výsledky volieb  a odovzdal osvedčenia o zvolení za 

starostu a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

    b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
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- Starosta obce zložil sľub a ujal sa ustanovujúceho zasadnutia. 

    c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

- Poslanci prečítali sľub pre poslancov obecného zastupiteľstva a poďakovali sa za prejavenú 

dôveru. 

    d) Vystúpenie starostu 

- Starosta obce sa poďakoval za prejavenú dôveru a prisľúbil že bude pokračovať vo svojej 

práci rovnako svedomito ako doteraz a požiadal poslancov o ústretovosť a ďalšiu dôveru pri 

vykonávaní jeho funkcie. 

 

K bodu 4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

Všetci prítomní poslanci schválili návrh programu a overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice sú Dávid Radič, Ľudovít Berki. 

 

K bodu 5. Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia p. Radič, p. Berki, p. Szajko. 

Overovatelia p. Berki, p. Radič 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 09/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje návrhovú komisiu 

 

K bodu 6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starosta oznámil že poveruje jedného z poslancov obecného zastupiteľstva svojim 

zastupovaním, a to Dávida Radiča a uviedol aj dôvod svojej voľby. Nakoľko získal najväčší 

počet platných hlasov spomedzi všetkých poslancov bol poverený zastupovaním starostu obce. 

 

K bodu 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 

Za povereného poslanca obecného zastupiteľstva starosta poveril svojho zástupcu Dávida 

Radiča. 

 

K bodu 8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

Z dôvodu nízkej účasti na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obyvateľstvom 

obce Martinová sa zriadila jedna komisia, a to inventarizačná, ktorej členmi sú poslanci 

obecného zastupiteľstva Dávid Radič, Ľudovít Berki, Imrich Szajko a dvaja obyvatelia obce 

Zsolt Berki, Žaneta Oláhová. 

Predsedom inventarizačnej komisie sa stal Zsolt Berki. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje predsedu inventarizačnej komisie Zsolt Berki 

 

K bodu 9. Určenie platu starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že starosta obce bude  vykonávať svoju funkciu na 50 % 

úväzku, a jeho plat za vykonávanie tejto funkcie bude zákonom stanovený tarifný plat 
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s maximálnym možným navýšením jeho tarifného platu a to maximálne 60 %, a to od obdobia 

keď finančná situácia obce bude tomu prispôsobená. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje plat starostu obce 

 

K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

 

Hlavná kontrolórka obce Bc. Dubovická Šóšiková predložila na schválenie návrh plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

-poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontroly podľa plánu 

 

K bodu 11. Návrh na schválenie rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie rozpočtu na roky 2019. 

2020, 2021. Tento návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje rozpočet na roky 2019, 2020, 2021. 

 

K bodu 12. Úpravy rozpočtu 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu úpravy v rozpočte na schválenie. Úpravy 

rozpočtu tvorí príloha tejto zápisnice. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje úpravy v rozpočte 

 

K bodu 13. Záver 

V závere sa starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva  a prítomným za 

účasť a ústretovosť, poprial im veľa úspechov k spoločnej spolupráci. 

 

Zapísal/(a):  

Karolína Lóczyová 
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Overovatelia zápisnice: 

       

Dávid Radič 

Ľudovít Berki 

 

 

      Eugen RADIČ 

       starosta obce 

 


