OBEC FARNÁ
Obecný úrad Farná, 935 66 Farnáč. 462
Tel.: 036/7721190, e-mail: farna@nextra.sk www.farna.sk

OZ č. 1/2018

Zápisnica

1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Farná

05. december 2018

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Farná,
konaného dňa 05. 12. 2018 v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program ustanovujúceho zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb zo dňa 10.novembra 2018 do orgánov samosprávy obce –
predkladá predsedníčka miestnej volebnej komisie
a/ odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce, zloženie sľubu a
prevzatie insígnií obce
b/ odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva
c/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Vystúpenie starostky obce a schválenie programu rokovania
5. Návrh starostky obce na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve na funkčné obdobie
2018 - 2022
a/ schválenie komisií pri OZ a voľba predsedov jednotlivých komisií
b/ určenie termínu pre predsedov komisií pri OZ na menovanie členov komisií
6. Poriadok odmeňovania poslancov OZ a členov komisií – návrh
7. Určenie platu starostky obce v súlade s ustanovením §11 odsek 4 písm. i/ zákona
o obecnom zriadení
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ,ktorý bude oprávnený zvolávať rokovania OZ
podľa § 12 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
9. Určenie a poverenie poslanca OZ zastupovaním starostky v súlade s ustanovením §13b
odsek 1 zákona o obecnom zriadení
10. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle
§4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
11. Diskusia
12. Záver
Bod č. 1.) Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Vlasta Csomorová v úvode privítala všetkých prítomných a otvorila
ustanovujúce zasadnutie OZ.
Bod č. 2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia starostka obce určila Otíliu
Kálnaiovú a za overovateľov zápisnice určila Mgr, Enikö Baláž a Ladislava Straňáka.
Bod č. 3) Oznámenie výsledkov volieb zo dňa 10. novembra 2018 do orgánov
samosprávy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Bc. Szaszko Magdaléna informovala
prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Správa tvorí
prílohu zápisnice.

a/ odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce, zloženie sľubu a
prevzatie insígnií obce
Zvolená starostka obce Vlasta Csomorová zložila zákonom predpísaný sľub v nasledovnom
znení:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Starostka potvrdila sľub svojim podpisom pod text sľubu, napísaného na osobitnom liste.
Sľub tvorí prílohu. Predsedníčka miestnej volebnej komisie jej odovzdala osvedčenie
o zvolení.
b/ odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili sľub poslancov OZ a tento potvrdili vlastnoručnými podpismi
pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov
v abecednom poradí. Sľub tvorí prílohu.
Osvedčenie o zvolení za poslancov im odovzdala predsedníčka miestnej volebnej komisie.
Starostka obce popriala poslancom veľa úspechov.
c/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala novozvolených poslancov OZ, aby zložili zákonom predpísaný sľub
v nasledovnom znení:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Bod č. 4.) Vystúpenie starostu obce a schválenie programu rokovania
Príhovor starostky obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce konštatovala, že sú prítomní všetci 7 novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva, čím je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starostka obce
prečítala návrh programu ustanovujúceho zasadnutia . Nakoľko návrhy na doplnenie
programu neodzneli, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. Poslanci schválili
program ustanovujúceho zasadnutia.
Bod č. 5.) Návrh starostu obce na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve na
funkčné obdobie 2018 – 2022
Starostka obce navrhla zriadiť komisie, ktoré boli aj doteraz: Sociálna komisia, Finančná
komisia, Komisia kultúry a športu a Komisia verejného poriadku
a/ schválenie komisií pri OZ a voľba predsedov jednotlivých komisií
b/ určenie termínu pre predsedov komisií pri OZ na menovanie členov komisií
Starostka obce navrhla, aby predsedovia a členovia jednotlivých komisií boli zvolení na
najbližšom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Bod č. 6.) Poriadok odmeňovania poslancov OZ a členov komisií – návrh

Starostka obce Vlasta Csomorová, predložila návrh na poriadok odmeňovania obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrh jednohlasne schválilo.
Bod č. 7.) Určenie platu starostu obce v súlade s ustanovením §11 odsek 4 písm. i/
zákona o obecnom zriadení
Dôvodovú správu predniesla Emese Farkas, zástupkyna starostky obce.
Bod č. 8.) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ,ktorý bude oprávnený zvolávať
rokovania OZ podľa § 12 odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Starostka obce poveruje poslankyňu Emese Farkas zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení.
Bod č. 9.) Určenie a poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu v súlade
s ustanovením §13b odsek 1 zákona o obecnom zriadení
Starostka obce informovala prítomných, že podľa § 13 b) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov si spomedzi poslancov určuje svoju
zástupcu.
Za zástupcu starostky obce Farná bola určená poslankyňa p. Emese Farkas.
Obecné zastupiteľstvo návrh zobralo na vedomie.
Bod č. 10.) Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený
sobášením v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
Starostka obce informovala prítomných, že v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 36/2005
Z. z. o rodine poverila poslankyňu OZ obce Farná p. Mgr. Enikö Baláž. Obecné
zastupiteľstvo návrh schválilo.
10. Diskusia
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil
11. Záver
Po vyčerpaní programu sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie
ustanovujúceho zasadnutia ukončila.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Farná konaného
dňa 5. decembra 2018

K bodu č. 3. Oznámenie výsledkov volieb zo dňa 10.novembra 2018 do orgánov
samosprávy obce
uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A/ berie na vedomie
1. výsledky voľby starostky a volieb obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce
B/ konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Vlasta Csomorová zložila zákonom predpísaný sľub starostky
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Enokö Baláž, Emese Farkas, MUDr, Zsolt
Góra, Ján Nagy, Tunde Mácsadi, Csaba Skladan, Ladislav Straňák zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
K bodu č. 4. Vystúpenie starostky obce a schválenie programu rokovania
uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Farnej.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsolt
Góra

Ján Nagy

x

x

Tünde
Mácsadi

zdržal sa

x

Csaba
Skladan

x

Ladislav
Straňák

x.

Celkom
7
0
0

K bodu č. 5. Návrh starostky obce na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve na
funkčné obdobie 2018 – 2022
uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
A/ zriaďuje

Sociálnu komisiu
Finančnú komisiu
Komisiu kultúry a športu
Komisiu verejného poriadku
B/ schvaľuje
aby predsedovia a členovia jednotlivých komisií boli zvolení na najbližšom riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

Emese
Farkas

x

x

MUDr.Zsolt
Góra

Ján Nagy

x

x

Tünde
Mácsadi

x

Csaba
Skladan

x

Ladislav
Straňák

x.

zdržal sa

Celkom
7
0
0

K bodu č. 6. Poriadok odmeňovania poslancov OZ a členov komisií – návrh
uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje poriadok odmeňovania za výkon verejnej funkcie :
-

odmenu pre poslanca OZ za účasť na zasadnutí vo výške 40 EUR
odmena pre zástupcu starostky obce v sume 400 EUR na rok

s účinnosťou od 05.12.2018
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsolt
Góra

Ján Nagy

x

x

Tünde
Mácsadi

zdržal sa

x

Csaba
Skladan

x

Ladislav
Straňák

x.

Celkom
7
0
0

K bodu č. 7. Určenie platu starostky obce v súlade s ustanovením §11 odsek 4 písm. i/
zákona o obecnom zriadení
uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje
V súlade s ustanovením §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon
č. 253/1994 Z.z“/ starostovi patrí plat ,ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok podľa údajov
Štatistického úradu SR a násobku podľa počtu obyvateľov obce /tzv. základný mesačný plat/ .
Tento plat patrí starostovi odo dňa zloženia sľubu. Základný mesačný plat pre starostu je:
954 EUR /priem. mzda v NH za r.2017 / x koeficien 2,20 Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní jednohlasne schválilo navýšenie základného platu o 60 %.

Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

Emese
Farkas

x

x

MUDr.Zsolt
Góra

Ján Nagy

x

x

Tünde
Mácsadi

x

Csaba
Skladan

x

Ladislav
Straňák

x.

zdržal sa

Celkom
7
0
0

K bodu č. 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ,ktorý bude oprávnený
zvolávať rokovania OZ podľa § 12 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
schvaľuje a poveruje
v zmysle § 12 odsek 2 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Emese Farkas, ako poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Farná, ,ktorá bude
oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

Emese
Farkas

x

x

MUDr.Zsolt
Góra

Ján Nagy

x

x

Tünde
Mácsadi

x

Csaba
Skladan

x

Ladislav
Straňák

x.

zdržal sa

Celkom
7
0
0

K bodu č. 9. Určenie a poverenie poslanca OZ zastupovaním starostky v súlade
s ustanovením §13b odsek 1 zákona o obecnom zriadení
uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní
berie na vedomie
poverenie starostky obce, ktorým starostka obce v zmysle §13b odsek 1 Zákona č. 369/11990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určila Emese Farkas, poslankyňu
Obecného zastupiteľstva obce Farná ,za zástupcu starostky obce s účinnosťou od 05.12.2018.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsolt
Góra

Ján Nagy

x

x

Tünde
Mácsadi

x

Csaba
Skladan

x

Ladislav
Straňák

x.

zdržal sa

K bodu č. 10. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený
sobášením v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej po prerokovaní

Celkom
7
0
0

schvaľuje
v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine poverenie sobášiacu pre volebné obdobie
2018 – 2022 poslankyňu Mgr. Enikö Baláž.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

Emese
Farkas

x

x

MUDr.Zsolt
Góra

Ján Nagy

x

x

Tünde
Mácsadi

x

Csaba
Skladan

x

Ladislav
Straňák

x.

zdržal sa

K bodu č. 11. Záver.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie
ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.

Vlasta Csomorová
starostka obce

Zapísala: Otília Kálnaiová

Overovatelia:
Mgr. Enikö Baláž

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

Ladislav Straňák

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

Celkom
7
0
0

