Zápisnica č. 5/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Látkach konaného
dňa : 10.12.2018
I.
Počet členov OZ: 7
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledkoch volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného
starostu a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľby jej členov
9. Zriadenie komisií, , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
11.Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
12. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine
13. Určenie platu starostu obce
14. Diskusia
15. Záver
Úvodné ustanovenia
1.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril hymnou Slovenskej republiky starosta
Mgr. Ľubomír Bahleda,, ktorý skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien.
Po otvorení, predsedajúci oboznámil prítomných s návrhom programu a poďakoval zamestnancom
obce za 8 ročnú spoluprácu ako aj predošlému Obecnému zastupiteľstvu a pánovi farárovi
Repiskému.

2.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Rudolf Michalovský
Ján Segeč
3.
Oznámenie o výsledkoch volieb
Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie v Látkach pre voľby do orgánov
samosprávy obce Dominiku Šustekovú aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb.
Predsedníčka prečítala výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Bc. Mário Kubiš prečítal zákonnom predpísaný sľub starostu obce
a potvrdil ho svojím podpisom.
Odchádzajúci starosta Mgr. Ľubomír Bahleda mu odovzdal insígnie a požiadal novozvoleného
starostu aby sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach.
5.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce Bc. Mário Kubiš prečítal znenie sľubu poslanca. Novozvolení poslanci OZ zložili
sľub podpisom.
6.
Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce sa v príhovore poďakoval voličom za prejavenú dôveru. Sľúbil, že si
bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a snažiť sa byť dobrým starostom pre
všetkých občanov Látok.
7.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce zistil, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a teda je uznášania schopné,
oboznámil prítomných s programom, ktorý by sa mal prejednať na ustanovujúcom zasadnutí.
Zvolená bola návrhová komisia v zložení: JUDR. Peter Čontofalský
Peter Kršiak

8.
Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľby jej členov
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce vysvetlil, že: Obecnú radu môže zriadiť obecné
zastupiteľstvo. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo
na celé funkčné obdobie. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu
poradného orgánu starostu. Zasadnutie obecnej rady zvoláva a vedie starosta. Zaoberá sa bežnými
vecami správy obce, pričom nemôže zasahovať do výhradnej rozhodovacej právomoci obecného
zastupiteľstva
a
starostu
obce
podieľa sa na príprave podkladov a materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, a to po
stránke organizačnej a obsahovej je koordinačným orgánom vo vzťahu ku komisiám obecného
zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli tento bod preložiť na rokovanie do ďalšieho
zastupiteľstva.
9.
Zriadenie komisií, , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Po diskusii sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli tento bod preložiť na rokovanie do
ďalšieho zastupiteľstva.
10.
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce informoval obecné zastupiteľstvo, že: Obec je povinná
zriadiť túto komisiu. Poslanci jednohlasne schválili za predsedu komisie Ing. Martu Koristekovú
a členmi komisie sa stávajú všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
11.
Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
Novozvolený starosta obce Bc. Mário Kubiš navrhol poslanca Ing. Rudolfa Michalovského, ktorého
poslanci obecné zastupiteľstvo jednohlasne zvolili.
12.
Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona 36/2005 Z. z. o rodine
Novozvolený starosta obce Bc. Mário Kubiš navrhol poslanca Mgr. Jána Kubiša PhD.,
Ing. Rudolf Michalovský navrhol poslankyňu Ing. Martu Koristekovú. Obaja boli jednohlasne
schválení.
13.
Určenie platu starostu obce
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce informoval obecné zastupiteľstvo, že: plat starostu je

v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. v znp o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest. V roku 2017 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v
hospodárstve hodnotu 954 eur. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce, čo v prípade obce Látky je:
1,83 násobok. Úväzku 0,8 a plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
14.
Diskusia
Ing. Marta Koristeková požiadala bývalého starostu a terajšieho poslanca Mgr. Ľubomíra Bahledu
o vyjadrenie prečo nebola opravená cesta na Čechánkach, po ktorej vozí denne autobus deti do
základnej školy. Opravu cesty schválilo bývalé obecné zastupiteľstvo, ktoré určilo na túto opravu
2 500,- €.
Mgr. Ľubomír Bahleda sa vyjadril, že cesta na Čechánkach sa neopravila pre obmedzenie financií
na opravu ciest. S bývalým zástupcom starostu Jozefom Gondášom prešli spoločne všetky cesty a
posúdili opravu. Pani poslankyňa si môže zmerať každý m2, ktorý bol opravený a vyfakturovaný.
Bc. Mário Kubiš, novozvolený starosta predložil návrh na konanie ďalšieho obecného
zastupiteľstva na deň 13.12.2018 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Poslanci súhlasili
s návrhom.
15.
Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil.
II.
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Látky konaného dňa
10.12.2018 v zasadačke OcÚ
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B)
k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Látky Bc. Mário Kubiš zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Mgr. Ľubomír Bahleda, JUDr. Peter Čontofalský, Peter Kršiak, Ing. Marta Koristeková,
Mgr.,PhD., Ján Kubiš, Ing. Rudolf Michalovský, Ján Segeč zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 34/2018
- K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A) z r i a ď u j e
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za: 7 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr.Kubiš, Kršiak,
Ing.Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B)
volí
a) predsedu komisie: Ing. Martu Koristekovú
b) členov komisie: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr.Kubiš, Kršiak, Ing. Michalovský,
Segeč
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za: 7 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr.Kubiš, Kršiak,
Ing.Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/2018
- K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
Poveruje
poslanca Ing. Rudolfa Michalovského zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za: 7 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr.Kubiš, Kršiak,
Ing.Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/2018
- K návrhu na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Obecné zastupiteľstvo v Látkach v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
s ch v a ľ u j e
poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie

Ing. Martu Koristekovú
Mgr. Jána Kubiša, PhD
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za: 7 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr.Kubiš, Kršiak,
Ing.Koristeková,
Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2018
- K návrhu na určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
Určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov základný mesačný plat starostu Bc. Mária
Kubiša s úväzkom 0,8.
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za: 7 Menovite: Mgr. Bahleda, JUDr. Čontofalský, Mgr.Kubiš, Kršiak,
Ing.Koristeková, Ing. Michalovský, Segeč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, predsedajúci ukončil zasadnutie.
V Látkach, 10.12.2018 zapísala : Jarmila Škopíková

Bc. Mário Kubiš, starosta obce

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

1. Overovateľ :Ing. Rudolf Michalovský, poslanec OZ

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

2. Overovateľ :Ján Segeč, poslanec OZ

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

