Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
29.11.2018 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní: viď prezenčná listina
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) otvoril starosta obce Jozef Slovík (ďalej
predsedajúci), ktorý privítal novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných. Predsedajúci ospravedlnil neúčasť poslanca Jozefa Halku a predsedu miestnej
volebnej komisie Pavla Kázika.
Po úvodnom zahájení požiadal predsedajúci zapisovateľku miestnej volebnej
komisie p. Martu Chromekovú, aby informovala prítomných o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Zapisovateľka MVK prečítala prítomným
správu o výsledkoch volieb, čo prítomní vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Po tomto bode predsedajúci prečítal sľub starostu obce, ktorý znie: „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 starostu ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. Novozvolený starosta p. Jozef Slovík na znak
súhlasu sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste (viď príloha
zápisnice) a zároveň podpisom do obecnej kroniky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ konštatuje, že novozvolený starosta obce Rabčice Jozef Slovík
predpísaný sľub starostu obce.

zložil zákonom

Po zložení sľubu sa ujal novozvolený starosta vedenia prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Následne požiadal pracovníčku obce, aby prečítala znenie sľubu poslanca,
ktorý znie: „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“. Na znak
súhlasu sa poslanci podpísali pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste (viď
príloha zápisnice) a zároveň podpisom do obecnej kroniky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Rabčiciach:
1./ PaedDr. Margita Borová, ThLic.
2./ Ľubomír Bublák
3./ Anna Huráková
4./ Oľga Chromeková
5./ Milan Klinovský
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6./ Ondrej Kubík
7./ Ing. Jozef Mordel
8./ Karol Ogurek
P. Marta Chromeková vyzvala poslancov, aby podpísali mlčanlivosť v zmysle § 79 ods.
zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých
zákonov a tiež informovala poslancov o nezlučiteľnosti funkcií starostu/poslanca obecného
zastupiteľstva (viď príloha).
Po zložení sľubov poslancov starosta overil, či je obecné zastupiteľstvo uznášania
spôsobilé rokovať. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko z 9
poslancov sú prítomní 8 poslanci. Po tomto predložil OZ návrh programu rokovania. Do
návrhovej komisie navrhol Ondreja Kubíka a Jozefa Mordela, čo bolo odsúhlasené
hlasovaním:
Za:
6 (Borová, Bublák, Huráková, Chromeková, Klinovský, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 2 (Kubík, Ing. Jozef Mordel)
Ďalej starosta predniesol návrh na zvolenie overovateľov zápisnice a to: Milana Klinovského
a Karola Ogurka, čo bolo odsúhlasené hlasovaním:
Za:
6 (Borová, Bublák, Huráková, Chromeková, Kubík, Mordel)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Ogurek)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík a Ing. Jozef Mordel
a overovatelia zápisnice v zložení: Milan Klinovský a Karol Ogurek.
Po schválení návrhovej komisie a overovateľov zápisnice novozvolený starosta predniesol
príhovor, čo OZ vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu.
V bode 9. starosta predniesol návrh na zriadenie komisii. Starosta odporučil zriadiť
nasledovné komisie: finančnú, sociálnu, na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie
stavebného zákona a na ochranu verejného záujmu (majetkové priznanie starostu obce a štatutára
ZŠ s MŠ Rabčice).
Po krátkej diskusii sa OZ jednomyseľne (prítomných 8 poslancov) uznieslo na zriadení
komisií, a to finančnej, sociálnej , na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného
zákona a na ochranu verejného záujmu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení komisie zriaďuje komisie, a to:
1. finančnú,
2. sociálnu,
3. na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona,
4. na ochranu verejného záujmu (majetkové priznanie starostu obce).
V tomto bode sa zároveň volili aj predsedovia a členovia jednotlivých komisií:
Finančná komisia: – predseda: Ondrej Kubík – odsúhlasené hlasovaním:
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7 (Borová, Bublák, Huráková, Chromeková, Klinovský, Mordel,
Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ondrej Kubík)
Členovia: PaedDr. Margita Borová, Th.Lic., Dana Bubláková – odsúhlasené hlasovaním:
Za:
7 (Bublák, Huráková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Margita Borová)
Sociálna komisia: – predseda: Anna Huráková – odsúhlasené hlasovaním:
Členovia: Veronika Káziková, Marta Chromeková – odsúhlasené hlasovaním:
Za:
7 (Borová, Bublák, Chromeková, Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Anna Huráková)
Komisia na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona: – predseda:
Ing. Jozef Mordel – odsúhlasené hlasovaním:
Za:
7 (Borová, Bublák, Huráková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. Jozef Mordel)
Členovia: Ing. Vladislav Moroz, Karol Ogurek – odsúhlasené hlasovaním:
Za:
7 (Borová, Bublák, Huráková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Mordel)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Karol Ogurek)
Komisia na ochranu verejného záujmu: – predseda: Oľga Chromeková – odsúhlasené
hlasovaním:
Za:
7 (Borová, Bublák, Huráková, Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Oľga Chromeková)
Členovia: Milan Klinovský, Ľubomír Bublák – odsúhlasené hlasovaním:
Za:
6 (Borová, Huráková, Chromeková, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 2 (Milan Klinovský, Ľubomír Bublák)
Za:

K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení volí členov komisie:
a/ finančnej: Ondrej Kubík – predseda, PaedDr. Margita Borová, ThLic. – člen,
Dana Bubláková - člen
b/ sociálnej: Anna Huráková – predseda, Veronika Káziková – člen,
Marta Chromeková – člen
c/ na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona: Ing. Jozef
Mordel - predseda, Karol Ogurek – člen, Ing. Vladislav Moroz - člen
d/ na ochranu verejného záujmu: Oľga Chromeková – predseda, Milan
Klinovský – člen, Ľubomír Bublák - člen
V ďalšom bode sa prejednávali sobášiaci. Starosta poukázal, že zo zákona je sobášiacim
starosta a zástupca starostu. V predchádzajúcom volebnom období sa ďalší sobášiaci volili.
V tomto novom volebnom období OZ poveruje poslankyňu ktorá bude zástupcom
sobášiaceho, na uzatváranie civilných sobášov v obci v prípade neprítomnosti starostu
a zástupcu starostu obce. Starosta navrhol p. Oľgu Chromekovú, čo bolo poslancami
odsúhlasené nasledovným hlasovaním:
Za:
7 (Borová, Bublák, Huráková, Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)

Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Oľga Chromeková)
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K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ poveruje poslankyňu Oľgu Chromekovú, ktorá bude zástupcom sobášiaceho, na
uzatváranie civilných sobášov v obci v prípade neprítomnosti starostu a zástupcu
starostu obce.
V tomto bode sa zároveň určovali termíny a priestory vykonávania civilných sobášov v obci.
Starosta informoval, že sobáše sa budú vykonávať v priestoroch zasadačky, ktorá sa nachádza
v podkroví obecného úradu, s čím poslanci súhlasili. Čo sa týka termínov a výšky poplatkov,
po krátkej diskusii poslanci jednomyseľne (prítomných 8 poslancov) schválili, že sobáše sa
budú vykonávať v pracovné dni: bez poplatku, v nepracovné dni: poplatok 20,- €, sobáš
mimo zasadačky obecného úradu: poplatok 50,- €.
Odsúhlasené hlasovaním:
Za:
8 (Borová, Bublák, Huráková, Chromeková,Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje vykonávaním civilných sobášov v obci v priestoroch zasadačky obecného
úradu v Rabčiciach nasledovne:
v pracovné dni: bez poplatku
v nepracovné dni: poplatok 20 €
mimo zasadačky obecného úradu: poplatok 50,- €.
V bode 11. starosta predniesol návrh na voľbu svojho zástupcu. Navrhol Ľubomíra
Bubláka, čo bolo OZ schválené nasledovným hlasovaním:
Za:
7 (Borová, Huráková, Chromeková,Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ľubomír Bublák)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ volí zástupcu starostu obce: Ľubomíra Bubláka.
V ďalšom bode sa schvaľoval plat starostu. Pracovníčka obce p. Marta Chromeková bližšie
informovala prítomných o výške platu, ktorý je v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Uviedla, že základný plat je vo výške 2099,- €. OZ tento základný plat môže
navýšiť až do výšky 60 %. Po krátkej diskusii p. Oľga Chromeková navrhla, aby každý
poslanec predniesol svoj návrh zvýšenia platu v % a potom sa urobí priemer. Po prepočte
prednesených návrhov jednotlivých poslancov vyšiel priemer 45 %, čo bolo schválené
nasledovným hlasovaním:
Za:
8 (Borová, Bublák, Huráková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2.
veta zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

a primátorov miest v z. n. p. – zvýšenie minimálneho platu starostu o 45 %.
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Ďalej starosta predniesol obecnému zastupiteľstvu, že je potrebné zvoliť poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať obecné zastupiteľstvo a viesť ho v prípade, že starosta nezvolá v zákone
stanovenej lehote zasadnutie obecného zastupitelstva. Poslanci navrhli p. Margitu Borovú, čo
bolo OZ schválené nasledovným hlasovaním:
Za:
7 (Bubláková, Huráková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Mordel, Ogurek)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Borová)
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ poveruje podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona o obecnom zriadení poslankyňu PaedDr.
Margitu Borovú, ThLic. za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom
zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účast a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Eva Mordelová

Overovatelia: Milan Klinovský
Karol Ogurek

Jozef Slovík
starosta obce
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