OBEC

ŽITAVANY

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch konaného dňa 4. decembra 2018
v Obecnej hale v Žitavanoch

v Žitavanoch dňa 05. 12. 2018

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany,
konaného dňa 04. 12. 2018 o 17:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starostka obce: Mgr. Edita Grzybová
Poslanci: Pavol Čepček, Ing. Milan Barabáš, Roman Ondriaš, Bc. Ján
Barát, Mgr. Mária Molnárová, Karol Kováč, Mária Gálová, Pavel
Chren, Miroslav Chren, Ing. Vladimír Herda, Peter Chren

Ďalší prítomní:

IC lic., Mgr., Ing. Jaroslav Dubec, hlavný kontrolór obce
Mgr. Lenka Hasprová, zam. obce
Ing. Regina Kissová, zam. obce
Henrieta Herdová, zam. obce

Verejnosť:

Predseda miestnej volebnej komisie: Aleš Budinský
Anna Záležáková, Mário Záležák, Miroslav Hubočáni, Magdaléna
Lukáčová, Štefan Žiak, Jozef Kováč, Július Sámel, Ignác Gajdoš, Peter
Bachroň, Peter Ondriaš, Karol Záležák, Helena Chrenová, Marta
Ďuriačová, Tomáš Chren, Ivan Frajka, Ľuboš Herda, Jozef Chren

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu obce
a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej
starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostky obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva
10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, voľba predsedu a členov komisie
12. Určenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Edita Grzybová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Konštatovala, že všetci poslanci obecného zastupiteľstva, vrátane novozvolených, boli
prítomní. OZ je nahrávané na diktafón.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľky:

Mgr. Lenka Hasprová

Určenie overovateľov zápisnice:

Karol Kováč, Roman Ondriaš

K bodu 3. Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu
obce a volieb do obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová požiadala predsedu miestnej volebnej komisie pána Aleša Budinského,
aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb.
Aleš Budinský – predseda miestnej volebnej komisie v Žitavanoch privítal všetkých
prítomných a predniesol výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.
novembra 2018. Uviedol, že novozvolení poslanci sú Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Peter
Chren, Roman Ondriaš, Ing. Vladimír Herda, Miroslav Chren, Mgr. Mária Molnárová, Pavol
Čepček a Karol Kováč. Novozvolená starostka obce Žitavany je Mgr. Edita Grzybová.
Všetkým novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a novozvolenej starostke obce
odovzdal osvedčenie o zvolení.

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Predseda miestnej volebnej komisie Aleš Budinský vyzval novozvolenú starostku obce Mgr.
Editu Grzybovú, aby zložila sľub starostky obce. Mgr. Edita Grzybová zložila sľub, čo
potvrdila svojim podpisom. Aleš Budinský zablahoželal novozvolenej starostke a odovzdal jej
insigniu.

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová požiadala Ing. Milana Barabáša, aby prečítal sľub poslanca obecného
zastupiteľstva za všetkých novozvolených poslancov. Novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva potvrdili svoj sľub svojim podpisom. Mgr. Edita Grzybová odovzdala pamätné
listy všetkým poslancom, ktorí boli zvolení v predchádzajúcom volebnom období
a poďakovala im za ich prácu pre obec počas predošlého volebného obdobia.
K bodu 6. Vystúpenie starostky obce
Mgr. Edita Grzybová predniesla slávnostný príhovor. Na záver osobitne poďakovala
poslancovi obecného zastupiteľstva pánovi Bc. Jánovi Barátovi za dlhoročnú prácu

v obecnom zastupiteľstve a pani Márii Gálovej za prácu v predošlom volebnom období, ktorí
ďalej nekandidovali vo voľbách do obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
A.

berie na vedomie:
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu;

B.

konštatuje, že:
1. novozvolená starostka obce Žitavany Mgr. Edita Grzybová zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda,
Miroslav Chren, Pavel Chren, Peter Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš

Hlasovanie:
Za:
9
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavel Chren, Peter Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária
Molnárová, Roman Ondriaš

0
0
0

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Mgr. Edita Grzybová predložila program rokovania. Karol Kováč sa informoval, či sa na
ustanovujúcom zasadaní neschvaľuje plán nasledovných rokovaní OZ. Mgr. Edita Grzybová
poznamenala, že na ustanovujúcom zasadnutí sa poslanci OZ dohodnú iba o najbližšom
zasadaní a až na najbližšom zasadaní sa naplánujú ostatné zasadania OZ.
NAVRHNUTÝ PROGRAM ROKOVANIA:
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva
10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, voľba predsedu a členov komisie
12. Určenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Záver
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
- podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení
schvaľuje
program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 04.12.2018
nasledovne:
7. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie
funkcie starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, voľba predsedu a členov komisie
12. Určenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Záver

Hlasovanie:
Za:
9

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavel Chren, Peter Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária
Molnárová, Roman Ondriaš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

K bodu 8. Zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Mgr. Edita Grzybová predložila návrh.
Zloženie mandátovej komisie: Pavol Čepček, Pavel Chren
Zloženie návrhovej komisie: Mgr. Mária Molnárová, Ing. Milan Barabáš, Ing. Vladimír Herda
Zloženie volebnej komisie: Peter Chren, Miroslav Chren

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov Pavol Čepček, Pavel Chren
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne
o
overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom
predpísaného sľubu,
o
zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení
zvolených funkcionárov,
o
a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov
Barabáš, Ing. Vladimír Herda

Mgr. Mária Molnárová, Ing. Milan

2. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu
rokovania návrhy uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
- podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 1. zriaďuje volebnú komisiu v zložení poslancov Miroslav Chren, Peter Chren
2. vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:

dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať
ustanovujúcemu zastupiteľstvu správu o výsledku volieb.
Hlasovanie:
Za:
9
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavel Chren, Peter Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária
Molnárová, Roman Ondriaš

0
0
0

K bodu 9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti
funkcií na vykonávanie funkcie starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Pavel Chren a Pavol Čepček skontrolovali všetky sľuby a čestné vyhlásenie nezlučiteľnosť
funkcií na vykonávanie funkcie starostky obce a poslancov OZ. Pavel Chren prečítal správu
mandátovej komisie a konštatoval, že všetky sľuby sú v poriadku a bez výhrad, taktiež
nezlučiteľnosť funkcií je v poriadku.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
1. berie na vedomie
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
- predloženú správu mandátovej komisie

2. konštatuje
že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom
potvrdili zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie:
Za:
9
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavel Chren, Peter Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária
Molnárová, Roman Ondriaš

K bodu 10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. Edita Grzybová predložila návrh. Navrhuje poslanca Pavla Chrena. Pavol Čepček
navrhol na poverenie poslanca Karola Kováča. Mgr. Edita Grzybová dala hlasovať za
poslanca Pavla Chrena ktorý bol navrhnutý ako prvý návrh.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
podľa § 12 ods. 2,prvá veta 3tretia veta, 5 piata veta a 6 tretia veta Zákona o obecnom
zriadení
poveruje poslanca p. Pavla Chrena
zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch § 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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
1
3
0

Ing. Milan Barabáš, Ing. Vladimír Herda, Miroslav Chren, Mgr.
Mária Molnárová, Roman Ondriaš
Peter Chren
Karol Kováč, Pavol Čepček, Pavel Chren

K bodu 11. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, voľba predsedu a členov komisie
Mgr. Edita Grzybová predložila návrh.
Poznamenala, že za stranu SMER – SD navrhuje Miroslava Chrena. Ďalej poznamenala, že
poslanci za stranu KDH sa dohodli na poslankyni Mgr. Márii Molnárovej a ešte treba
navrhnúť jedného poslanca za nezávislých kandidátov v zastupiteľstve. Ing. Dubec podotkol,
že komisia verejného záujmu nie je politická komisia, má sa voliť celá a nie podľa politických
strán v zastupiteľstve. Mgr. Edita Grzybová podotkla, že je to v súlade so zákonom. Ďalej
poznamenala, že nezávislí poslanci majú možnosť voľby člena do komisie tajným
hlasovaním. Karol Kováč aj Peter Chren boli za to, aby sa hlasovalo verejne. Karol Kováč
a Peter Chren navrhli poslanca Pavla Čepčeka. Poslanci následne pristúpili k hlasovaniu za
Pavla Čepčeka. Za bolo 8 poslancov a zdržal sa hlasovania 1 poslanec Pavol Čepček. Mgr.
Edita Grzybová dala následne hlasovať za zloženie komisie o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: Miroslav Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Pavol Čepček. Poslanci viedli diskusiu, že predsedu si členovia medzi sebou zvolia na
najbližšom zasadaní komisie.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch

- podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení

1. Zriaďuje komisiu obecného zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov poslancov
2. Volí za členov komisie poslancov: Miroslav Chren, Mgr. Mária Molnárová, Pavol Čepček

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8

Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Peter Chren, Pavol Čepček,
Karol Kováč, Miroslav Chren, Mgr. Mária Molnárová, Roman
Ondriaš

0
1
0

Ing. Vladimír Herda

K bodu 12. Určenie platu starostu obce
Mgr. Edita Grzybová predložila návrh.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
- 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.

prerokovalo:
plat starostu obce
Určuje plat starostu podľa par. 3 zákona 253/1994
Hlasovanie:
Za:
9
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Ing. Milan Barabáš, Pavol Čepček, Ing. Vladimír Herda, Miroslav
Chren, Pavel Chren, Peter Chren, Karol Kováč, Mgr. Mária
Molnárová, Roman Ondriaš

K bodu 13. Diskusia
Mgr. Edita Grzybová dala slovo prítomným, v prípade, že by mal niekto pripomienky alebo
otázky k prerokovaným bodom. Začala diskusiu ohľadom najbližšieho zasadnutia OZ. Spolu
s poslancami sa dohodli na najbližšom zasadnutí OZ na deň 19. 12. 2018 o 17:00 hod.
Karol Kováč sa chcel informovať v akom štádiu je osvetlenie na ulici Viničnej – aký je stav
a čo budeme robiť, ako to budeme robiť, pretože uznesenie bolo na ulicu Viničnú, projekt bol
aj na ulicu Viničnú, aj na ulicu Dráhy. Nie je jasné za koľko peňazí sa bude robiť ulica
Viničná. Zmluva je podpísaná, peniaze boli schválené na dve ulice, projekt bol na dve ulice
a ako to teraz bude, keď sa v skutočnosti bude realizovať iba ulica Viničná. Pavol Čepček sa
informoval ako mohla byť podpísaná zmluva, keď nebolo ukončené pripomienkovanie. Karol
Kováč sa pýtal, koľko v skutočnosti zaplatíme za osvetlenie na ulici Viničnej. Mgr. Edita
Grzybová podotkla, že platiť budeme len za vykonanú prácu na ulici Viničnej. Poznamenala,
že firma, ktorá to bude robiť sa dohodla s p. Prochovníkom na výkopových prácach, pretože
uznali, že je nerentabilné, aby dovážali stroje z Dolného Kubína. Mgr. Edita Grzybová
podotkla, že 14 000 € nezaplatíme, budeme platiť iba za vykonanú prácu. Pavol Čepček
poznamenal, že si firma môže vypýtať sumu 14 000 € tak ako je postavená zmluva. Karol
Kováč konštatoval, že v projektoch nebol rozpis prác.
Pavol Čepček chcel poďakovať všetkým členom komisie životného prostredia za prácu
v predošlom volebnom období.
K bodu 14. Záver
Mgr. Edita Grzybová poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17:52 hod..

Zapísala:
Mgr. Lenka Hasprová

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

....................................................
Mgr. Edita Grzybová
starostka obce
Overovatelia:
Roman Ondriaš
Karol Kováč

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

