ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Varhaňovce volebného
obdobia 2018 – 2022, konaného dňa 2. decembra 2018

Slávnostná časť

I.

1. Otvorenie. Štátna hymna
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila za zapisovateľku p. Čonkovú Ivetu a za overovateľov zápisnice p.Ing.
Ľudmilu Jarušinskú a p. Petra Žigu
3. Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v obci Varhaňovce, konaných 10. 11. 2018
(informáciu podala podpredsedkyňa volebnej komisie p. Ing. Anna Sedláková)
Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2018
Výsledky volieb v obci Varhaňovce:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 957
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 741
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva : 694
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 727
Počet zvolených poslancov: 9
Kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Počet platných hlasov:
1. Iveta Čonková
157
2. Radoslav Ivan
123
3. Ľudmila Jarušinská, Ing.
114
4. Emil Balog
112
5. Martin Žiga
110
6. Dávid Lukačko
100
7. Milan Balog
91
8. Richard Gomulec, Ing.
91
9. Peter Žiga
85
Za starostku obce bola zvolená:
Mgr. Ľubica Pankievičová

351

Kandidáti, korí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Viliam Andrejčák
Roman Godla
Radovan Marcin
Dávid Žiga
Daniela Lichvárová
Ernest Gábor
Andrej Gábor
Patrik Pankievič
Marek Balog
Marek Gábor
Ľudovít Vidlička
Ladislav Gábor
Michal Gábor

85
85
84
84
82
81
80
80
78
76
76
72
72

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Viliam Gaľa
Marek Balog
Peter Lukačko
Ernest Balog
Jaroslav Žiga
Mario Mačo
Pavel Gábor
František Lukačko
Ladislav Žiga
Leonard Žiga
Radoslav Balog
Igor Gábor
Roman Pečo
Peter Gábor
Ján Žiga
Maroš Žiga
František Balog
Ľudovít Žiga
Miroslav Gábor
Leonard Žiga
Marian Balog
František Vidlička
Leonard Žiga
Rudolf Žiga
Jaroslav Žiga
Peter Balog
Milan Mikita
Martin Žiga
Rudolf Slepčík
Peter Balog
Peter Gábor
Jaroslav Gábor
Bartolomej Žiga
Dezider Žiga
Anton Gábor
Dalibor Gábor
Juraj Žiga
František Gábor
Peter Gábor
Marek Žiga
František Gábor

70
69
69
69
68
65
64
64
64
62
61
61
61
60
60
57
54
49
48
48
47
46
46
46
45
44
40
40
39
37
34
34
34
32
31
31
31
31
28
26
25

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce:
Dancák René, Ing.
Gábor Roman

343
33

4. Zloženie sľubu starostky obce Varhaňovce pre volebné obdobie 2018 – 2022 a odovzdanie
osvedčenia o zvolení.
Starostka skladala sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
A podpísala sľub.)

Podpredsedkyňa volebnej komisie odovzdala novozvolenej starostke osvedčenie o zvolení.

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Varhaňovce pre volebné obdobie 2018
– 2022 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
Starostka vyzvala novozvolených poslancov na zloženie sľubu , 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.“
Poslanci skladali sľub a podpísali sa pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom
liste.

II. pracovná časť č. 1________________________________________
K bodu a)
Otvorenie,
Starostka otvorila pracovnú časť ustanovujúceho zastupiteľstva.
K bodu b)
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie,
Starostka požiadala o návrhy členov do mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie
a komisie na ochranu verejného záujmu.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Ing. Gomulec, Žiga Martin, Ivan Radoslav
Mandátová komisia sa volí trojčlenná, pričom jej predsedu si zvolia spomedzi seba členovia komisie. Mandátová komisia overuje, či
poslanci a starosta:
a) odovzdali osvedčenia o zvolení vydané Miestnou volebnou komisiou vo Varhaňovciach
b) zložili zákonom predpísaný sľub (§ 13 a § 26 zákona o obecnom zriadení)
c) nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo starostu (§ 11 ods. (2) a § 13 ods. (3) zákona o obecnom zriadení), a to na
základe nimi vlastnoručne podpísaných čestných prehlásení.

Hlasovanie : ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 2 (Emil Balog, Milan Balog)

Voľba predsedu: za predsedu mandátovej komisie bol navrhnutý: Ing. Gomulec Richard
Hlasovanie : ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1 (Ing. Gomulec Richard)

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Čonková Iveta, Žiga Peter, Lukačko Dávid

Návrhová komisia pripravuje návrh znenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Návrh uznesenia môže pripraviť aj starosta
alebo poslanec, ktorého znenie číta na miestnom zastupiteľstve zapisovateľ na žiadosť predsedajúceho.

Hlasovanie : ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Voľba predsedu: za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý: p. Čonková Iveta
Hlasovanie : ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1 (Čonková Iveta)

Do volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Jarušinská Ľudmila, Balog Emil, Balog Milan
Volebná komisia sa volí trojčlenná, pričom jej predsedu si zvolia spomedzi seba členovia komisie. Volebná komisia: a) zabezpečuje priebeh
tajného hlasovania, b) sčítava hlasy, vyhotovuje a predkladá správu o výsledku volieb do orgánov miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie : ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

Voľba predsedu: za volebnej komisie bol navrhnutý: Ing. Jarušinská Ľudmila
Hlasovanie : ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1(Ing. Jarušinská Ľudmila)

Starostka poprosila všetky komisie aby začali pracovať a sa spýtala predsedu volebnej komisie, či sme
uznášania schopní?
Predsedkyňa volebnej komisie skonštatovala, že nakoľko sú prítomní všetci 9 poslanci, sme uznášania
schopní.

Starostka poprosila predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia č. 1/2018:
Návrh na uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa : Čonková Iveta
2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Jarušinská Ľudmila, Peter Žiga
B. s c h v a ľ u j e
1. predsedu mandátovej komisie : Ing. Richarda Gomuleca a členov mandátovej komisie:
Žiga Martin, Ivan Radoslav
2. predsedu návrhovej komisie: Čonková Iveta a členov návrhovej komisie: Žiga Peter,
Lukačko Dávid
3. predsedu volebnej komisie: Ing. Jarušinská Ľudmila a členov volebnej komisie: Balog
Emil, Balog Milan
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c) Overenie zloženia sľubu starostky obce Varhaňovce a poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Varhaňovce pre volebné obdobie 2018 – 2022
Starostka poprosila predsedu mandátovej komisie, aby prečítal výsledky overenia:

Po overení dokladov mandátová komisia v zast jej predsedu Ing. Gomuleca Richarda
konštatovala, že
a) poslanci a starostka prevzali osvedčenia o zvolení vydané Miestnou volebnou komisiou
vo Varhaňovciach
b) zložili zákonom predpísaný sľub (§ 13 a § 26 zákona o obecnom zriadení)
c) nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo starostu (§ 11 ods. (2) a § 13
ods. (3) zákona o obecnom zriadení), a to na základe nimi vlastnoručne podpísaných
čestných prehlásení.

d) Príhovor starostky Obce Varhaňovce
Starostka prečítala príhovor.
Po príhovore, starostka poprosila predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia č.
2/2018:
Návrh uznesenia č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A.berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Mgr. Ľubica Pankievičová zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Iveta Čonková , Radoslav Ivan, Ľudmila Jarušinská, Ing., Emil Balog, Martin Žiga,
Dávid Lukačko, Milan Balog, Richard Gomulec, Ing., Peter Žiga
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 9

Zdržal sa: 9

Príloha č. 1: Sľub starostu obce
Príloha č. 2: Sľub poslancov OcZ
Príloha č.3: Čestné prehlásenie starostky obce
Príloha č.4: Čestné prehlásenie poslancov OcZ

II. pracovná časť č. 2_________________________________________
K bodu 1
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Varhaňovce
Starostka požiadala o schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Varhaňovce, spýtala sa či má niekto nejaké pozmeňujúce, resp. doplňujúce
návrhy. Nakoľko neboli žiadne, dala hlasovať o predloženom návrhu rokovania OZ
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
schvaľuje
Predložený program rokovania.
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2)
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania
obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta s ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení
Starostka navrhla poslancom obecného zastupiteľstva , aby poverili poslankyňu Ivetu Čonkovú
zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
piata veta s ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 363/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
poveruje
Poslankyňu Ivetu Čonkovú zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta s ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 363/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:

Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Návrh na zriadenie Obecnej rady obce Varhaňovce, určenie počtu členov a voľba členov Obecnej
rady obce Varhaňovce pre volebné obdobie 2018 – 2022
Starostka obce navrhla, aby poslanci OcÚ Varhaňovce zriadili obecnú radu.
V zmysle zákona o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť
obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné
obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb
upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu
počtu poslancov. ( v našom prípade 3)V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických
strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Obecná rada je iniciatívnym,
výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného
zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecná rada sa schádza podľa potreby,
najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak
neurobí starosta. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej
členov.

Do Obecnej rady boli navrhnutí: Žiga Martin, Ing. Jarušinská Ľudmila, Lukačko Dávid
Hlasovanie za zriadenie obecnej rady:
Prítomní: 9

Za : 8

Proti: 1 (Emil Balog)

Zdržal sa: 0

Hlasovanie za členov obecnej rady:
Prítomní: 9

Za : 7

Proti: 1 (Emil Balog)

Zdržal sa: 1 (Milan Balog)

Návrh uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. z r i a ď u j e
obecnú radu
B. Volí členov obecnej rady

Žiga Martin, Ing. Jarušinská Ľudmila, Lukačko Dávid
C. Určuje náplň práce obecnej rady
Obecná rada je poradným orgánom starostky obce. Schádza sa najmenej raz za tri mesiace. Jej
zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. Obecná rada
je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie
uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4)
Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva obce pre volebné obdobie 2018 - 2022, určenie
ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisií z poslancov
Starostka obce navrhla, aby poslanci zriadili nasledovné komisie:
1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2. komisiu stavebnú a ochrany životného prostredia
3. komisiu školstva, kultúry, športu a mládeže a verejného poriadku
4. komisiu sociálnych vecí
Návrh uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach z r i a ď u j e komisie, a to :
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisiu stavebnú a ochrany životného prostredia
Komisiu školstva, kultúry, športu a mládeže a verejného poriadku
Komisiu sociálnych vecí
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
1.V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
2. Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi
každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v OZ. Ak sú v OZ aj nezávislí kandidáti, musia
mať v komisii jedného zástupcu.

Navrhnutý predseda: Ing.Ľudmila Jarušinská, a členovia: Martin Žiga, Milan Balog
Starostka poprosila prečítať návrh na uznesenie č.7/2018 a dala za neho hlasovať
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. v o l í
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Jarušinská Ľudmila a členov komisie : Martin Žiga, Milan Balog
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to




prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva,
v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov
vysvetlenie,
podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného
predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,






sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom
ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,[2]
predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona primátorovi mesta do jedného
roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov

Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Komisia stavebná a ochrany životného prostredia:

Navrhnutý predseda: Dávid Lukačko a členovia: Iveta Čonková, Richard Gomulec
Starostka poprosila prečítať návrh na uznesenie č.8/2018 a dala za neho hlasovať
Návrh uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. v o l í
predsedu komisie stavebnej a ochrany životného prostredia: Dávid Lukačko a členov: Iveta
Čonková, Richard Gomulec
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
- Posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej
pôsobnosti
- Posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov
obce
- Kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom
- Kontroluje zásobovanie pitnou vodou, odpadové vody a kanalizácia
- Posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu obce, rozšírenie
kanalizácie ai.
Prítomní: 9

Za : 8

Proti: 1 (Emil Balog)

Zdržal sa: 0

3.komisia školstva, kultúry, športu a mládeže a verejného poriadku:
Navrhnutí členovia a navrhla ako jej predsedu: Radoslav Ivan a členov Peter Žiga, Martin Žiga
Starostka poprosila prečítať návrh na uznesenie č.9/2018 a dala za neho hlasovať

Návrh uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach

A. v o l í
predsedu komisie školstva, kultúry, športu a mládeže a verejného poriadku: Radoslav Ivan
a členov Peter Žiga, Martin Žiga
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
- Predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku
- Spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov pri spolunažívaní
- Rieši záškoláctvo
-Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
- Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
- koordinuje činnosť kultúrnych a vzdelávacích zariadení v obci
- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 8

Proti: 1 (Emil Balog)

Zdržal sa: 0

4.komisia sociálnych vecí
Navrhnutý predseda p Peter Žiga a členovia: Radoslav Ivan, Emil Balog
Poslanec Emil Balog odmietol pracovať v komisi, doplnený bol poslanec Milan Balog
Starostka poprosila prečítať návrh na uznesenie č.10/2018 a dala za neho hlasovať
Návrh uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
A. v o l í
predsedu komisiu sociálnych vecí: p Peter Žiga a členov: Radoslav Ivan, Milan Balog
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
- zaoberá sa sociálnou a zdravotníckou problematikou občanov s nízkymi príjmami
- problematikou nezamestnaných, bezdomovcov, neúplných rodín s maloletými deťmi
- riešením nutných prípadov osamelých, chorých a starých občanov
- poskytovaním opatrovateľskej služby pre občanov ai.
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5)
Poverenie zástupcu starostky
Starostka obce Varhaňovce Mgr. Ľubica Pankievičová v súlade s ustanoveniami § 13b ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca obecného
zastupiteľstva p. Martina Žigu zastupovaním starostky obce Varhaňovce vo funkčnom období 2018 –

2022. Podľa ustanovení citovaného zákona, zástupca zastupuje starostu v rozsahu určenom
v písomnom poverení.
Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať, ak tak starosta urobí, poverí zastupovaním ďalšieho
poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Návrh uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Berie navedomie
Že Starostka obce Varhaňovce Mgr. Ľubica Pankievičová v súlade s ustanoveniami § 13b ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca obecného
zastupiteľstva p. Martina Žigu zastupovaním starostky obce Varhaňovce vo funkčnom období 2018 –
2022. Podľa ustanovení citovaného zákona, zástupca zastupuje starostu v rozsahu určenom
v písomnom poverení

K bodu 6)
Určenie platu starostky obce
Plat starostu obce určuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodársrve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1 . Plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené v ! 3 ods. 1. zároveň
obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
Starostka obce dala priestor poslancom na návrhy.
Poslanec Emil Balog navrhol starostke obce zvýšenie platu za prácu, ktorú vykonáva pre obyvateľov
obce o 60 %. Tento návrh podporil aj poslanec Peter Žiga a tak sa poslanci sa uzhodli, že je potrebné
o tomto návrhu hlasovať.
Prítomní: 9

Za : 5 Proti: 0

Zdržal sa: 4 (Čonková Iveta, Ivan Radoslav, Ing. Jarušinská
Ľudmila, Ing. Gomulec Richard)

Návrh uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach
Určuje
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov plat starostu obce tak, že základný plat podľa § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, navyšuje o 60 % v zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona
Výsledky hlasovania za toto uznesenie:
Prítomní: 9

Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 4

K bodu 5)
Rekapitulácia uznesení
Návrhová komisia prečítala schválené uznesenia.

ZÁVER

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Jarušinská Ľudmila

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

p. Peter Žiga

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

.............................................
Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce Varhaňovce

