Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 04.decembra 2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:

Starosta obce: Ing. Martin Mach
Členovia OZ :
Peter Hošek
Bc. Jana Jandová
Lenka Kožiaková
Milan Matúš
Ing. Ondrej Novosad
Peter Smolka
Monika Závodská
Overovatelia zápisnice:
Milan Matúš
Peter Hošek
Kontrolórka obce: Radka Gešnáblová
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9. Poverenie zástupcu starostu
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba jej predsedov
12. Určenie platu starostu
13. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril Ing. Martin Mach, starosta obce a privítal prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice Alenu Kopeckú a overovateľov zápisnice
Milana Matúša a Petra Hošeka.

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda miestnej volebnej komisie JUDr. Michaela Pajtinková oboznámila zhromaždenie
s výsledkami volieb v obci Motešice na funkciu starostu obce a poslancov OZ.

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Ing. Ondrej Novosad vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Martina Macha , aby zložil
zákonom predpísaný sľub starostu a potvrdil ho podpisom. Po prečítaní a podpise sľubu
predsedníčka miestnej volebnej komisie JUDr. Michaela Pajtinková odovzdala Ing. Martinovi
Machovi „Osvedčenie o zvolení za starostu obce Motešice.“ Sľub starostu je prílohou zápisnice.

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Martin Mach vyzval poslanca OZ Ing. Ondreja Novosada aby prečítal sľub
poslancov obecného zastupiteľstva , ktorí ho potvrdili svojim podpisom a slovom „sľubujem“.Po
podpise starosta obce odovzdal každému novozvolenému poslancovi „Osvedčenie o zvolení za
poslanca Obecného zastupiteľstva v Motešiciach. “ Sľub poslancov je prílohou zápisnice.

6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Vo svojom príhovore Ing. Martin Mach poďakoval starým poslancom OZ za prácu a čas venovaný
počas zasadnutí OZ, prácu v komisiách a pri akciách poriadaných OcÚ. Ďalej poďakoval
pracovníkom OcÚ, vedeniu ZŠ s MŠ Motešice, organizáciám v obci za spoluprácu. Vyjadril
vďačnosť všetkým občanom, ktorí odovzdali svoj hlas staronovému vedeniu obce. Vo funkcii
zostáva starosta a traja zo siedmych poslancov. Starosta poprial poslancom, pracovníkom OcÚ i
všetkým občanom tejto obce veľa pracovných i osobných úspechov, aby všetky rozhodnutia, ktoré
budú schvaľovať boli vždy v prospech obce Motešice a jej občanov.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva a tak
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Motešiciach je uznášaniaschopné . Starosta
predložil návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené
ďalšie návrhy ani pripomienky.
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Starosta predložil návrh, aby bola zvolená jedna komisia, ktorá by plnila úlohy mandátovej a
návrhovej komisie. Voči návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta navrhol do uvedenej komisie: Bc. Jana Jandová
Milan Matúš
Peter Hošek
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.
Do volebnej komisie starosta navrhol : Peter Smolka
Ing. Ondrej Novosad
Lenka Kožiaková
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

9. Poverenie zástupcu starostu
Starosta obce Ing. Martin Mach v zmysle § 13b ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“ / poveril zastupovaním starostu
poslanca Moniku Závodskú.

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil návrh na poverenie poslanca Ing. Ondreja Novosada zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba jej predsedov
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisii, ktoré budú pracovať ako poradný orgán pri
obecnom zastupiteľstve a ich predsedov:
- komisia finančná: Lenka Kožiaková
- komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja: Ing. Ondrej Novosad
- komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport: Monika Závodská
- komisia na ochranu verejného záujmu: Peter Hošek
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

12. Určenie platu starostu
Ing. Ondrej Novosad oboznámil poslancov OZ a všetkých prítomných s platom starostu obce
V zmysle zákona č.253/94 Z.z.v znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí starosta obce je zaradený do II.platovej skupiny podľa počtu obyvateľov
obce a mzda starostu je určená 1,83 násobkom priemerného zárobku pracovníka národného
hospodárstva.
Tento minimálny plat prislúcha priamo zo zákona a jeho výplata nie je podmienená schválením
obecného zastupiteľstva. Podľa § 4 ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím
zvýšiť až o 60 %. Nakoľko v roku 2016 bol plat starostu zmysle § 4 ods. 2 uznesením obecného
zastupiteľstva zvýšený o 20 %. Ing. Novosad navrhol, aby bol plat i naďalej vyplácaný s týmto
zvýšením.

13. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu do ktorej sa prihlásili:
poslanec Ing. Ondrej Novosad Vyjadril vďačnosť všetkým občanom, ktorí mu odovzdali svoj hlas v komunálnych voľbách.
S výsledkami volieb bol veľmi milo prekvapený, nakoľko mu veľa občanov i v hornej časti Motešíc
odovzdalo svoj hlas. Zároveň poďakoval starostovi a odchádzajúcim poslancom za ich aktívnu
prácu, ktorou pomáhali pri zveľaďovaní obce Zároveň poprial novým poslancom OZ veľa
úspechov pri svojej práci. Zdôraznil, že zasadnutia OZ sú verejné a tým pozval občanov, aby sa ich
zúčastňovali a riešili problémy v obci spoločne.
poslanec Monika Závodská
Poďakovala občanom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, nakoľko získala najväčší počet
hlasov spomedzi poslancov. Berie na seba veľkú zodpovednosť, aby hájila záujmy všetkých
občanov a podporovala návrhy, ktoré budú v prospech celej obce.
poslanec Bc. Jana Jandová Poďakovala občanom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Vie, že tok peňazí do našej
obce je obmedzený a preto sa bude snažiť, aby tieto financie boli využité čo najefektívnejšie v
prospech všetkých občanov.
Podobne i ďalší poslanci Milan Matúš, Lenka Kožiaková, Peter Smolka, Peter Hošek
poďakovali za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Vyzvali občanov, aby im predkladali
svoje požiadavky, ktoré sa budú snažiť vyriešiť k ich spokojnosti.
riaditeľka ZŠ s MŠ Motešice Iveta Jatzová – poďakovala v mene ZŠ s MŠ Motešice za
spoluprácu medzi školou a obcou
Mgr. Ľudmila Závodská – poďakovala sa starostovi a pracovníkom OcÚ za spoluprácu,
zhodnotila ústretovosť obce voči škole

14. Schválenie uznesenia
Člen návrhovej komisie Ing. Ondrej Novosad predložil návrh na uznesenia. K predloženému
návrhu neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní- 7 poslanci, za- 7, proti - 0, zdržali sa hlasovania – 0.

15. Záver
Na záver starosta obce Ing. Martin Mach poďakoval prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Motešiciach.

Overovateľ:
Milan Matúš

Overovateľ:
Peter Hošek

Zapísala dňa 11.12.2018 Kopecká

Starosta:
Ing. Martin Mach

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 04.12.2018
U Z N E S E N I E č.1
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. ustanovenie zástupcu starostu Moniky Závodskej
U Z N E S E N I E č.2
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Martin Mach zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
I
Peter Hošek
Bc. Jana Jandová
Lenka Kožiaková
Milan Matúš
Ing. Ondrej Novosad
Peter Smolka
Monika Závodská

U Z N E S E N I E č.3
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
poveruje
poslanca Ing. Ondreja Novosada zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
U Z N E S E N I E č.4
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
zriaďuje
komisie, ktoré budú pracovať ako poradný orgán pri obecnom
zastupiteľstve:
- komisia finančná
- komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja
- komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport
- komisia na ochranu verejného záujmu
U Z N E S E N I E č.5
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
volí
predsedov komisií:
- komisia finančná: Lenka Kožiaková
- komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja:
Ing. Ondrej Novosad
- komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport: Monika Závodská
- komisia na ochranu verejného záujmu: Peter Hošek

U Z N E S E N I E č.6
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
ukladá
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva previesť voľbu
členov komisií
U Z N E S E N I E č.7
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, plat starostovi obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 bod 2. zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo v podmienkach obce predstavuje 1,83 násobok, zvýšeného o
20 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
„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.“
Poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Peter Hošek, Motešice 269

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

2. Bc. Jana Jandová, Motešice 152

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

3. Lenka Kožiaková, Motešice 232

…...................................................

4. Milan Matúš, Motešice 48

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

5. Ing.Ondrej Novosad, Motešice 36

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

6. Peter Smolka, Motešice 278

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

7. Monika Závodská, Motešice 163

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

V Motešiciach, 04.12.2018

Ing. Martin Mach, Motešice 145

Sľub starostu obce
„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 obce
ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia.“
V Motešiciach, 04.12.2018

….........................................
podpis

