ZÁPISNICA
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2014 v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6./ Vystúpenie novozvoleného starostu - príhovor
7./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva a menovanie zástupcu starostu obce
9./ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie a komisie na ochranu
verejného záujmu
10./ Návrh a zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov a členov
11./ Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určeného obecným zastupiteľstvom najneskôr
90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
12./ Rôzne
13./ Diskusia
14./ Návrh uznesenia
15./ Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Ing. Teofil Mihalovič - privítal poslancov a ďalších prítomných.
k b o d u 2:
Starosta obce za zapisovateľa určil Mgr. Stanislava Petráša a za overovateľov určil Mgr. Mareka
Horvátha a Ing. Mareka Totku.
k b o d u 3:
Starosta obce odovzdal slovo Anzelme Kankarovej – predsedníčke miestnej volebnej komisie, ktorá
prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce:
Za starostu obce bol zvolený Ing. Teofil Mihalovič, za poslancov obecného zastupiteľstva boli
zvolení: Mgr. Stanislav Petráš, PhDr. Monika Korchová, Ing. Marek Totka, Mgr. Marek Horváth,
Ing. Teofil Mihalovič, Stanislav Lehota, Klement Baránek, Mgr. Juraj Anetta, Mgr. Jana Lehotová
(PRÍLOHA č. 1)
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom obecného zastupiteľstva.
k b o d u 4:
Novozvolený starosta obce Ing. Teofil Mihalovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
(PRÍLOHA č. 2)
Zároveň sa vzdal mandátu poslanca OZ a na jeho miesto nastúpil prvý náhradník Mgr. Marek
Dekan.
(PRÍLOHA č. 3)
k b o d u 5:

Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolná
Krupá, ktorí potom sľub potvrdili podpisom.
(PRÍLOHA č. 4)
k b o d u 6:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič predniesol príhovor.

(PRÍLOHA č. 5)

Uznesenie č. 1
OZ v Dolnej Krupej
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Dolnej Krupej Ing. Teofil Mihalovič zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Juraj Anetta, Klement Baránek, Mgr. Marek
Dekan, Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Jana
Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš a Ing. Marek Totka zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
k b o d u 7:
Starosta obce navrhol v programe ustanovujúceho zastupiteľstva, ktorý bol v pozvánke vymeniť
body 8 a 9, t.j. najprv pod bodom 8 voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a potom pod
bodom 9 poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ a menovanie zástupcu starostu obce. Následne dal hlasovať o takto upravenom programe ustanovujúceho
rokovania OZ.
Uznesenie č. 2
OZ schvaľuje program ustanovujúceho rokovania OZ.

/za 9- proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 8:
Starosta obce navrhol členov mandátovej a návrhovej komisie: Mgr. Petráša, K. Baránka, Ing.
Totku. Ďalej navrhol, aby hlasovanie o nasledujúcom bode programu bolo verejné, čo nevyžaduje
zriadenie volebnej komisie.
Uznesenie č. 3
OZ v Dolnej Krupej schvaľuje mandátovú a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Petráš, K. Baránek
a Ing. Totka a schvaľuje verejné hlasovanie o predsedoch a členoch zriadených komisií.
/za 9- proti 0 – zdržal sa 0/
Mandátová komisia overila, že starosta a poslanci podpisom potvrdili zloženie sľubu a taktiež
podpisom čestných prehlásení potvrdili, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu
resp. poslanca.
Uznesenie č. 4
OZ v Dolnej Krupej berie na vedomie nasledovnú správu mandátovej a návrhovej komisie:
Mandátová a návrhová komisia:
1. preverila osvedčenie o zvolení Ing. Teofila Mihaloviča za starostu obce,
2. preverila vzdanie sa mandátu poslanca OZ Ing. Teofila Mihaloviča,
3. preverila osvedčenia o zvolení Mgr. Stanislava Petráša, PhDr. Moniky Korchovej, Ing. Mareka
Totku, Mgr. Mareka Horvátha, Mgr. Mareka Dekana, Stanislava Lehotu, Klementa Baránka, Mgr.
Juraja Anettu, Mgr. Jany Lehotovej za poslancov OZ,
4. preverila vyhlásenie starostu obce ,že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce

(zlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou v § 13, ods.3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v zn. neskorš. predpisov a čl.5 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v zn. neskorš. predpisov),
5. preverila vyhlásenia poslancov OZ, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca
obecného zastupiteľstva (zlučiteľnosť funkcie poslanca s funkcou uvedenou v §11,ods.2 zákona
č.369/1990 Zb.),
6. konštatuje, že starosta obce zložil sľub podľa §13,ods.2 zákona č.369/1990 Zb.
7. konštatuje, že poslanci OZ zložili sľub podľa § 26 zákona č.369/1990 Zb.
k b o d u 9:
Starosta obce ďalej uviedol, že je potrebné poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Ide o prípady, ak starosta nezvolá rokovanie OZ, ak nie je starosta prítomný, odmietne
viesť rokovanie, alebo neudelí slovo poslancovi, odmietne dať hlasovať o návrhu.
V týchto prípadoch vedie rokovanie OZ zástupca starostu alebo poverený poslanec OZ.
Zástupcu starostu podľa § 13b ods. 1cit. zákona poveruje starosta obce. Starosta obce poveril svojím
zastupovaním Mgr. S. Petráša a navrhol PhDr. M. Korchovú ako poslankyňu, ktorá bude oprávnená
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 5
OZ poveruje poslankyňu PhDr. Moniku Korchovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
/za 8- proti 0 - zdržal sa 1/
k b o d u 10:
Starosta obce navrhol zriadenie nasledovných komisií:
- Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia, ochrany poriadku a riešenia sťažností,
- Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb,
- Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže,
- Komisia pre ochranu verejného záujmu.
Za predsedov komisií navrhol Mgr. Juraja Anettu, Stanislava Lehotu a PhDr. Moniku Korchovú.
Predniesol návrhy členov do jednotlivých komisií. Pripomenul predsedom komisií, že členmi
komisií môžu byť aj občania, ktorí nie sú poslancami OZ. Členov mohli doplniť aj poslanci OZ,
ktorí sa zároveň vyjadrili aj k predneseným návrhom.
Uznesenie č.6
OZ v Dolnej Krupej
A . zriaďuje komisie
1. Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia, ochrany poriadku a riešenia sťažností,
2. Komisia finančná , sociálna, obchodu a služieb,
3. Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže,
4. Komisia pre ochranu verejného záujmu.
B . volí
- Mgr. Juraja Anettu za predsedu komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia, ochrany poriadku
a riešenia sťažností,
- Stanislava Lehotu za predsedu komisie finančnej, sociálnej, obchodu a služieb,
- PhDr. Moniku Korchovú za predsedníčku komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže,
- PhDr. Moniku Korchovú za predsedníčku komisie pre ochranu verejného záujmu.
- Klementa Baránka a Mgr. Stanislava Petráša za členov a Ing. Mareka Totku ako náhradníka
komisie rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany poriadku a riešenia sťažností,
- Mgr. Janu Lehotovú a Ing. Mareka Totku za členov komisie finančnej, sociálnej, obchodu

a služieb,
- Mgr. Mareka Horvátha a Mgr. Mareka Dekana za členov komisie vzdelávania, kultúry, športu
a mládeže.
- Mgr. Janu Lehotovú a Mgr. Stanislava Petráša za členov komisie pre ochranu verejného záujmu.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 11:
Starosta obce uviedol, že podľa zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
prináleží starostovi obce plat, ktorý je násobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v Národnom hospodárstve SR za r.2013 a koeficientu. Koeficient pre našu obec s počtom
obyvateľov od 1001 do 3000 je v citovanom zákone stanovený na 1,98. Obecné zastupiteľstvo
môže plat vypočítaný ako násobok priemernej mesačnej mzdy v NH SR a koeficientu 1,98
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Uznesenie č. 7
OZ v Dolnej Krupej schvaľuje mesačný plat starostovi obce podľa zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest nasledovne: 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zvyšuje o 70 %, to znamená, že
výška stanoveného platu je 2774 €.
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
K b o d u 12:
Starosta obce podal návrh na sobášiacich, vyzval poslancov, aby jeho návrh prípadne doplnili.
Poslanci návrh nedoplnili, preto dal starosta o svojom návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 8
OZ schvaľuje sobášiacich Ing. Teofila Mihaloviča – starostu a Mgr. Stanislava Petráša – zástupcu
starostu.
/za 8 - proti 0 - zdržal sa 1/
K b o d u 13:
Starosta obce otvoril diskusiu:
- poslanci zablahoželali starostovi obce k znovuzvoleniu a vo svojich príspevkoch vyjadrili
prianie, aby sa rokovania OZ niesli v duchu konštruktívnej spolupráce,
- K. Baránek: či obec plánuje organizovať nejaké akcie pre občanov počas sviatkov, navrhol
stretnutie resp. posedenie s občanmi na posledný deň roka, ostatní poslanci a starosta obce jeho
návrh podporili a sformovali do akcie neformálneho stretnutia občanov a predstaviteľov
samosprávy s názvom Silvestrovské stretnutie pri kapustnici, varenom víne a čaji. Poslanec Mgr.
Juraj Anetta sa podujal uvariť kapustnicu.
Uznesenie č. 9
OZ schvaľuje uskutočnenie akcie neformálneho stretnutia občanov a predstaviteľov samosprávy
s názvom Silvestrovské stretnutie pri kapustnici, varenom víne a čaji.
Uznesenie č. 10
OZ odporúča obecnému úradu vyhlásiť v miestnom rozhlase pozvánku na silvestrovskú kapustnicu
a varené víno vo vestibule kultúrneho strediska dňa 31. 12. 2014 od 19.00 cca do 21.00
/za 9 - proti 0 - zdržal sa 0/
- Ing. M Totka: rokovania by mali bývať aj v iný deň ako v piatok,
- S. Lehota: aká je situácia s miestnosťou pre divadelníkov,
- starosta: niektoré zasadnutia OZ boli aj v iný deň ako v piatok termíny budú stanovené dopredu
a je možná dohoda o nich, miestnosť bude cca do konca roka prázdna a pripravená,
k b o d u 14:
Starosta obce vyzval zástupcu starostu, aby predniesol návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
OZ. Zástupca starostu predniesol uznesenie, o ktorom sa hlasovalo.

K b o d u 15:
Starosta obce poďakoval za účasť, ukončil rokovanie a zároveň rozdal poslancom a hlavnému
kontrolórovi pracovné diáre a perá.
overovatelia: Mgr. Marek Horváth ................................
Ing. Marek Totka ...............................
Dolná Krupá 27. december 2014

spracoval a zapísal
Mgr. Stanislav Petráš
zástupca starostu
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

