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Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach, ktoré sa 

uskutočnilo 29.11.2014 v zasadačke obecného úradu. 

 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: - Marián Balog, zvolený poslanec 

 

 

P r o g r a m:  
 

1./ Otvorenie 

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3./ Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu a na funkciu poslancov 

obecného 

     zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení 

4./ Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie ustanovujúceho 

     zasadnutia novozvoleným starostom 

5./ Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6./ Vystúpenie starostu  

7./ Voľba návrhovej komisie 

8./ Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9./Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

10./Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného  

       zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie  

       nezvolá starosta a ani jeho zástupca 

11./ Poverenie sobášiacich, určenie osôb pre styk s bankou 

12./ Určenie platu novozvolenému starostovi  

13./ Diskusia 

14./ Návrh na uznesenie  

15./ Záver 

 

 

K bodu č. 1./ Otvorenie 
 

 

     Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žbinciach začalo štátnou hymnou, po 

ktorej  starosta obce privítal prítomných poslancov i ostatných prítomných na tomto 

zasadnutí. 

Zároveň starosta obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie  p. Martu Hlaváčovú, aby 

oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 15.11.2014 
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K bodu č. 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
     Zapisovateľkou na ustanovujúcom zasadnutí bola poverená pani Anna Kocúrová 

 a za overovateľov zápisnice boli určení : Anton Balog a Alexander Ožvat. 

 

 

 

K bodu č. 3./ Oboznámenie výsledkov volieb 
 

     Predsedkyňa  miestnej volebnej komisie pani Marta Hlaváčová oboznámila prítomných 

poslancov a ostatných hostí s výsledkami komunálnych volieb v našej obci. 

Po prečítaní zápisnice MVK odovzdala predsedkyňa  MVK osvedčenie o zvolení p. Jánovi 

Jurkovi, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie starosti obce na volebné obdobie rokov 2015-

2018. Zároveň odovzdala osvedčenie aj zvoleným poslancom. Poslanec Marián Balog sa 

ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnil, z dôvodu jeho neprítomnosti na území SR. 

 

 

 K bodu č. 4./ Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií. 

 
 

      Starosta obce Ján Jurko, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie starostu obce prečítal sľub 

starostu obce, ktorý po prečítaní podpísal. 

 

K bodu č. 5./ Slávnostné zloženie sľubu poslancov        
 

     Po zložení sľubu  starostu obce, predniesol sľub za poslancov  OZ Ing. Tomáš Pastír, pod 

ktorý sa potom všetci  poslanci na znak súhlasu podpísali. Keďže zvolený poslanec Marián 

Balog sa ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnil a mandát neodmietol, urobí tak na prvom 

zasadnutí OZ, na ktorom sa zúčastní. 

 

 

K bodu č. 6./ Vystúpenie starostu 
      

      Ján Jurko, novozvolený starosta obce oboznámil prítomných novozvoleným poslancom 

svoj program na volebné obdobie rokov 2015-2018 

 

K bodu č. 7./ Voľba návrhovej komisie 
 

     Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Tomáš Pastír,  Martin Hudák. Aj za 

tento návrh hlasovali poslanci jednohlasne. 
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K bodu č. 8./ Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 
 

     S programom jednania ustanovujúceho OZ súhlasili všetci prítomní poslanci OZ 

s pripomienkou starostu obce, ktorý navrhol, aby bod č. 9./ bol z rokovania ustanovujúceho 

zastupiteľstva vynechaný. Jedná sa  s oboznámením poslancov s poverením na výkon funkcie 

zástupcu starostu. 

 

 K bodu č. 9./Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť           

                       zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených  

                       v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta  

                       a ani jeho zástupca. 

 
    Ján Jurko, starosta obce podal návrh na poslanca OZ a poveril ním Ožvata Alexandra. Aj za 

tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

K bodu č. 11./ Poverenie sobášiacich, určenie osôb pre styk s bankou 

 
    OZ poverilo poslancov Ing. Tomáša Pastíra a Alexandra Ožvata výkonom funkcie 

sobášiacich a určilo zároveň sobášne dni a hodiny a to štvrtok a sobotu od 14:00 hod – do 

18:00 hod. 

 

 

OZ zároveň poveruje k platobnému styku s bankovou  inštitúciou  týchto poslancov: Ján 

Jurko, Ing. Tomáš Pastír a Alexander Ožvat. 

 

K bodu č. 12./ Určenie platu starostu obce  
 

     Novozvolený starosta obce navrhoval plat, na ktorý má nárok zo zákona  o odmeňovaní 

starostov obcí + k tomu 10 % príplatok. 

K uvedenému návrhu mal pripomienku Ing. Tomáš Pastír, ktorý navrhoval k uvedenému bodu 

rozpravu. Bolo skonštatované, že nakoľko je zo strany starostu, lebo ide o staronového 

starostu obce slabý záujem v oblasti vymáhanie nedoplatkov na daniach a poplatky za vývoz 

a likvidácii domového odpadu, podal návrh a podmienil percentuálne zvýšenie platu starostu 

týmto. Bol mu teda priznaný plat zo zákona s tým, že sa prehodnotí činnosť starostu, ktorá 

ovplyvní jeho výšku príplatku k jeho základnému platu. Ostatní poslanci z dôvodu, že ide 

o nových poslancov sa k uvedenému bodu nevyjadrili. 

 

K bodu č. 13./ Diskusia 

 
     Starosta obce otvoril diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásila pracovníčka obce Anna Kocúrová, ktorá oboznámila prítomných 

poslancov, s tým, že zložením sľubu sa stali pracovníkmi obce s nepravidelným príjmom, to 

znamená, že takisto obci ako svojmu zamestnávateľovi vyplývajú z toho povinnosti 

oboznámiť zamestnávateľa každú svoju zmenu, či už ide o PNS, zmena ZP, priznanie 

akéhokoľvek druhu dôchodku, alebo ZŤP.  

Do diskusie sa prihlásil aj Ing. Tomáš Pastír, ktorý skonštatoval, vysoké čerpanie vody, plynu, 
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hlavne v KD a je potrebné urobiť nejaké opatrenia. 

Dal návrh obci preveriť u riaditeľky ZŠ s MŠ, či by a za akých podmienok nebolo možné 

zabezpečiť donášku obedov pre takto odkázaných občanov obce.  

Ďalej v svojom diskusnom príspevku oboznámil s úmyslom FÚ so založením pastoračného 

centra v obci. 

Požiadal zároveň starostu obce, aby pripravil plán zasadnutí OZ z dôvodu, že väčšina 

poslancov chodí na smeny, aby si vedeli vopred naplánovať buď náhradné voľno, alebo klzák, 

prípadne dovolenku. 

 

         Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo, tak starosta obce ukončil diskusiu a požiadal 

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 

OZ.  

 

K bodu č. 14./ Návrh na uznesenie 
 

   Ing.  Tomáš Pastír, predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý bol 

jednohlasne schválený a tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

K bodu č. 15./ Záver 
 

     Novozvolený starosta obce Ján Jurko poďakoval poslancom a ostatným prítomným za 

účasť na zasadnutí a ukončil  toto zasadnutie. 

 

Zapísala: Kocúrová Anna 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Alexander Ožvat : ......................................................... 

 

                                                  Anton Balog: .......................................................... 


