Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vozokanoch konaného dňa
27. 12. 2010 v kultúrnom dome vo Vozokanoch

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 - predseda MVK Vozokany
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8.Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
9. Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ a správa
mandátovej komisie
10. Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov a členov komisií
11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90
dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
13. Určenie odmien poslancov OZ podľa schválených zásad odmeňovania
poslancov OZ
14. Diskusia – rôzne
15. Záver
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Bod programu č.1
Starosta obce p. Jozef Kucharovič privítal prítomných poslancov OZ a hostí z radu občanov
na 1. ustanovujúcom zasadnutí, oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu ustanovujúceho zasadnutia,
ktoré polo rozdelené na dve samostatné časti: vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho
zasadnutia OZ a pracovnú časť.
Bod programu č. 2
Starosta obce p. Jozef Kucharovič určil za zapisovateľku zasadnutia OZ p. Renátu Burzovú, pracovníčku
Obecného úradu vo Vozokanoch a za overovateľov zápisnice : p.Božik Igor a p. Vlastimil Šiška
Bod programu č. 3
Predseda Miestnej volebnej komisie vo voľbách do samosprávy obcí, p. Emil Šatan predniesol
prítomným správu o výsledkoch volieb, konaných dňa 27.11.2010, /správa tvorí súčasť tejto zápisnice/.
Uvedená správa – oboznámenie s výsledkami volieb, bola vzatá na vedomie.
Predseda MVK odovzdal novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom OZ
osvedčenia o zvolení do funkcie starostu obce a poslanca OZ, všetci zvolení osvedčenie prevzali.

Bod programu č. 4
Novozvolený starosta obce p. Jaroslav Bazala zložil zákonom stanovený sľub do rúk predsedu MVK,
zároveň od predsedu MVK prevzal insigníí a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Novozvolený starosta obce sľub potvrdil svojim vlastnoručným podpisom a tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod programu č. 5
Novozvolení polanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca, a to do
rúk starostu obce, čo potvrdili svojim podpisom, sľub tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod programu č. 6
Novozvolený starosta obce vystúpil v príhovore, prítomným poďakoval v mene svojom i zvolených
poslancov za prejavenú dôveru a ubezpečil ich, že budú záujmy obce hájiť nestranne a svoju funkciu
vykonávať zodpovedne. Zhodnotil činnosť orgánov obce za uplynulé obdobie, aktuálny stav financií
a majetku obce a zároveň formuloval základné priority rozvoja obce do ďalších období.
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice – vzaté na vedomie
Bod programu č. 7
V tomto bode predniesol starosta obce návrh programu ustanovujúceho zasadnutia,
konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom, zasadnutie je uznášaniaschopné a požiadal
o schválenie programu v predloženom znení – jednohlasne schválené.
Bod programu č. 8
Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie :
OZ na návrh starostu obce jednohlasne zvolilo –verejne, nasledovné zloženie komisií:
- návrhovú komisiu v zložení: p. Božik Igor a p. Jačovič Štefan
- mandátovú komisiu v zložení: p. Šatan Emil, p. Šiška Vlastimil
– jednohlasne schválené
Bod programu č. 9
Predseda mandátovej komisie p. Šatan Emil predniesol prítomným správu mandátovej komisie o overení
správy o výsledku volieb, overení dokladov o zložení sľubu poslancov a zistenie skutočností
o nezlučiteľnosti funkcií /správa tvorí súčasť tejto zápisnice/ - vzaté na vedomie
Bod programu č. 10
Starosta obce prednieol prítomným návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, určenie predsedov a členov jednotlivých komisií - a to :
1. komisia na ochranu verejného záujmu /majetkové podania/
2. komisia na prejednávanie sťažností /volení predstavitelia/
3. komisia na ochranu verejného poriadku
4. komisia na ochranu životného prostredia
Prítomný hosť : p. Ing. Deanková Gabriela požiadala o slovo, dopyt na obsadenie členov
jednotlivých komisií aj z radu občanov, vyslovila svoj názor, že možnosť obsadenia členstva
by mali dostať aj nezvolení kanditdáti, ktorí kandidovali na post poslanca OZ.
Starosta obce a prítomní poslanci OZ prijali tento názor a akceptovali ho.
Komisie boli jednohlasne schválené, predsedovia a členovia jednotlivých komisií budú
určení na najbližom zasadnutí OZ z radu poslancov a z radu občanov podľa schváleného
doporučenia poslancov OZ

Bod programu č. 11
Starosta obce informoval OZ o spôsobe zvolávania a vedenia OZ v znení zákona o obecnom zriadení
a platného rokovacieho poriadku OZ. Navrhol aby v odôvodnených prípadoch vymedzených v zákone
mohol zvolať a viesť obecné zastupiteľstvo ktorýkoľvek poslanec s platným mandátom – jednohlasne
schválené.
Bod programu č. 12
Starosta obce predniesol prítomným informáciu o plate starostu obce, ktorý v zmysle schváleného
pracovného úväzku určeného OZ musí byť 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, čo
v podmienkach obce Vozokany predstavuje 1,65 násobku priemerného platu zamestnanca v NH za
uplynulé časové obdobie, pričom OZ môže svojim rozhodnutím zvýšiť plat na dvojnásobok.
Z dôvodu hospodárskej krízy a aktuálnej finančnej krízy obcí požiadal o schválenie minimálneho platu.
Prítomní poslanci jednohlasne schvaľujú základný plat starostu obce v zmysle zákona bez ďalších
príplatkov – vykonávanie funkcie na pracovný úväzok 50 %, jednohlasne schválené
Bod programu č. 13
Starosta obce predniesol prítomným informáciu o určení odmien poslancov OZ, a to podľa schválených
zásad odmeňovania poslancov OZ, ktoré boli schválené OZ Vozokany dňa 21.07.2010
V tomto bode požiadala o slovo z prítomných hostí : p. Ing. Deanková Gabriela, dopyt na odôvodnenie
výplaty odmien poslancov OZ, v akej výške a ako často sú odmeny vyplácané,
bližšie informácie o odmeňovaní poslancov OZ podal p. Jozef Kucharovič – bližšie vysvetlil, že
poslanci OZ sú odmeňovaní v zmysle schválených zásad, ktoré boli schválené ešte počas vykonávania
jeho funkcie starostu obce a tieto odmeny sú opodstatnené.
- odmeny poslancov OZ – starosta obce požiadal o hlasovanie na schválenie odmien podľa platných
zásad, hlasovalo sa nasledovne :
- za : 4 prítomní poslanci OZ
- proti : 1 poslanec – p. Božik Igor
Odmeny poslancov OZ schválené, a to podľa platných zásad schválených OZ Vozokany dňa 21.7.2010.
Bod programu č. 14
V tomto bode vystúpil poslanec p. Božik Igor – poďakoval v mene svojom p. Jozefovi Kucharovičovi za
jeho prácu a za jeho dlhoročné vykonávanie funkcie starostu obce, za všetkú činnosť, ktorej sa venoval a
za jeho spoluprácu pri vykonávaní svojej funkcie poslanca OZ
- p. starosta obce Jaroslav Bazala – taktiež poďakoval p. Jozefovi Kucharovičovi v mene svojom
a v mene bývalých poslancov OZ za jeho dlhoročnú prácu pre obec a poprial mu veľa úspechov v jeho
ďalšom živote,
- p. Kucharovič Jozef – taktiež poďakoval bývalým poslancom OZ za ich spoluprácu pri vykonávaní
jeho funkcie starostu obce
Zo strany prítomných poslancov OZ a prítomných hostí neboli žiadne pripomienky, preto starosta obce
požiadal návrhovú komisiu na vypracovanie urnesenia č. 1 na jeho schválenie.
Návrhová komisia obecného zastupiteľstva po prerokovaní všetkých schválených bodov programu
rokovania obecného zastupiteľstva vypracovala komplexný návrh uznesenia č.1, ktorý predniesla
p. Renáta Burzová – zapisovateľka.
Uznesenie č. 1 bolo bez ďalších doplňovacích návrhov jednohlasne schválené a tvorí súčasť tejto
zápisnice – jednohlasne schválené.

Bod programu č.15 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným hosťom a poslancom OZ za účasť, oznámil, že termín ďalšieho
zasadnutia OZ bude určený v zákonnej lehote a ukončil zasadnutie OZ.

Vo Vozokanoch, dňa 27.12.2010
Zapísala: Renáta Burzová
Overovatelia: p. Igor Božik
p. Vlastimil Šiška

Jaroslav Bazala
starosta obce

