Obec Vieska nad Žitavou

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 3. decembra 2018 o 16.30 h
v zasadacej miestnosti obecného úradu

Zá p isn ic a
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vieska nad Žitavou
konaného dňa 3. decembra 2018

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa.
2. Výsledky volieb a zloženie sľubu:
a) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obce.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Príhovor novozvoleného starostu.
3. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
5. Správa mandátovej komisie.
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.
9. Rôzne.
10. Záver.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Mladý. Privítal
novozvolených poslancov, hlavného kontrolóra, predsedkyňu miestnej volebnej komisie,
zamestnancov obecného úradu a prítomnú verejnosť.
Za zapisovateľku bola určená Mária Kunkelová.
K bodu 2
Výsledky volieb a zloženie sľubu.
a) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obce.
Starosta obce požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Vieska nad Žitavou.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Mgr. Bibiana Skačanová podala informáciu
o výsledkoch komunálnych volieb v obci Vieska nad Žitavou:
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10. novembra 2018. V obci Vieska nad Žitavou
využilo volebné právo 311 voličov z celkového počtu 389 osôb zapísaných v zozname
voličov, čo predstavovalo účasť 79,94 %.

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce boli nasledovné:
Pre voľby starostu obce bolo odovzdaných 308 platných hlasovacích lístkov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:
1. Štefan Mladý
178 hlasov
2. Václav Zelenka
130 hlasov
Za starostu obce Vieska nad Žitavou bol zvolený Štefan Mladý.
Do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov boli zvolení:
1. Ivan Mladý
162 hlasov
2. Miroslav Mladý
157 hlasov
3. Radoslav Šabík
149 hlasov
4. Ján Lévay
137 hlasov
5. Igor Levický
130 hlasov
Náhradníci podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Ladislav Tóth
121 hlasov
2. Václav Zelenka
118 hlasov
3. Katarína Mladá
116 hlasov
4. Patrik Levický
112 hlasov
5. Marek Kováč
90 hlasov
6. Anton Livovský
68 hlasov
Mgr. Bibiana Skačanová zaželala zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi
obce veľa tvorivých síl v záujme ďalšieho rozvoja našej obce a odovzdala osvedčenia
o zvolení starostovi obce a novozvoleným poslancov obecného zastupiteľstva vo Vieske nad
Žitavou.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Starosta obce Štefan Mladý prečítal sľub starostu v nasledovnom znení:
„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.“
Starosta obce potvrdil sľub svojím podpisom pod text sľubu na osobitnom liste.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce prečítal textu sľubu poslanca v nasledovnom znení:
„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.“
Novozvolení poslanci Ján Lévay, Igor Levický, Ivan Mladý, Miroslav Mladý a Radoslav
Šabík potvrdili sľub svojím podpisom pod textu sľubu napísaného na osobitnom liste.
d) Príhovor novozvoleného starostu.
Starosta obce predniesol príhovor, v ktorom zablahoželal novozvoleným poslancom
k zvoleniu za poslanca a k zloženiu sľubu. Obec čakajú úlohy, ako sa pripraviť na čerpanie
eurofondov do roku 2020. Zámerom starostu je vybudovanie denného stacionára, výstavba

multifunkčného ihriska, nákup komunálnej techniky a protipovodňová ochrana obce.
Vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami dokážu urobiť pre obec maximum.
K bodu 3
Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Miroslav Mladý, Igor Levický
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania, ako bol uvedený v pozvánke a
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrhy na doplnenie programu rokovania:
Starosta obce:
Doplniť ako bod 9 – Podanie žiadosti na internetové pripojenie v obci s názvom „Wifi pre
Teba“.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa.
2. Výsledky volieb a zloženie sľubu:
a) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obce.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Príhovor novozvoleného starostu.
3. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
5. Správa mandátovej komisie.
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.
9. Podanie žiadosti na internetové pripojenie v obci s názvom „Wifi pre Teba“.
10. Rôzne.
11. Záver.
K bodu 4
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Ivan Mladý, Ján Lévay
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Radoslav Šabík, Ján Lévay
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Do volebnej komisie boli navrhnutí: Ivan Mladý, Igor Levický, Radoslav Šabík.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
K bodu 5
Správa mandátovej komisie.
Mandátová komisia v zložení Ivan Mladý, Ján Lévay overila zloženie sľubu starostu obce
a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a konštatuje, že svojím
podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub. Na základe čestných prehlásení zvolených
funkcionárov nedošlo k porušeniu ustanovenia o nezlučiteľnosti funkcií v zmysle platných
právnych predpisov.
Starosta obce dal hlasovať za uznesenia, o ktorých sa v zmysle metodiky na zabezpečenie
ustanovujúcich zasadnutí OZ rokovalo v bodoch 2 a 4.
Uznesenie k bodu 2a):
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou berie na vedomie výsledky voľby starostu
a volieb do obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Uznesenie k bodu 2b):
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou konštatuje, že novozvolený starosta obce Štefan
Mladý zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Uznesenie k bodu 2c):
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou konštatuje, že zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva Ján Lévay, Igor Levický, Ivan Mladý, Miroslav Mladý a Radoslav Šabík zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5

/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/

Uznesenie k bodu 2d):
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou berie na vedomie príhovor novozvoleného
starostu obce.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Uznesenie k bodu 4:
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou volí :
a) mandátovú komisiu v zložení poslancov Ivan Mladý, Ján Lévay
a vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:
 overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod
textom zákonom predpísaného sľubu
 zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných
vyhlásení volených funkcionárov
 podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva
b) návrhovú komisiu v zložení poslancov Radoslav Šabík, Ján Lévay
a vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
 sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu
a k postupu rokovania návrhy uznesení
c) volebnú komisiu v zložení poslancov Ivan Mladý, Igor Levický, Radoslav Šabík
a vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:
dohliadať na priebeh volieb podľa zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Uznesenie k bodu 5:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu mandátovej komisie.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

K bodu 6
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
Starosta obce určil svojho zástupcu a vzhľadom na najviac získaných hlasov vo voľbách
poveril k zastupovaniu starostu poslanca Ivana Mladého.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním
starostu bude poslanec Ivan Mladý.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
K bodu 7
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol, aby zástupca starostu Ivan Mladý bol poverený zvolávať zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou poveruje poslanca Ivana Mladého zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 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:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
K bodu 8
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.
Starosta obce uviedol, že komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva, môžu byť
stále alebo dočasné. Povinná je komisia na ochranu verejného záujmu, ktorú by mali zvoliť na
dnešnom zasadnutí a ostatné komisie môžu zvoliť na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Poslanci navrhli zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov a Komisiu finančnú. Pred začatím voľby predsedov a členov komisií
sa poslanci OZ dohodli, že hlasovanie bude verejné.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou
A. z r i a ď u j e
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisiu finančnú

B. v o l í
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: Ján Lévay
členov komisie: Ivan Mladý, Miroslav Mladý, Igor Levický, Radoslav Šabík
b) predsedu komisie finančnej: Ivan Mladý
členov komisie: Ján Lévay, Miroslav Mladý, Igor Levický, Ing. Ondrej Šimko,
Radoslav Šabík, Václav Zelenka, Jozef Psotka
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5

/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/

K bodu 9
Podanie žiadosti na internetové pripojenie v obci s názvom „Wifi pre Teba“.
Starosta obce uviedol, že podaním projektu Wifi pre Teba bude môcť obec získať finančný
príspevok na zriadenie wifi zón na verejnom priestranstve v obci, napr. pri hasičskej zbrojnici.
Spoluúčasť obce na zriadenie pripojenia je 5%. Termín uzavretia hodnotiaceho kola je
13.02.2019. Preto tento bod doplnil do rokovania obecného zastupiteľstva, aby sa stihli
pripraviť do tohto termínu všetky materiály potrebné k podaniu žiadosti.
Ing. Ondrej Šimko doplnil, že na internete bol zverejnený informačný materiál k projektu.
Maximálna výška dotácie je 15 000 €. Projekt je financovaný 85% z eurofondov, 10% je
príspevok zo štátu a 5% sú vlastné zdroje žiadateľa.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou schvaľuje podanie žiadosti z Úradu vlády SR
na vybudovanie voľných zón na internetové pripojenie /Wifi/ v obci Vieska nad Žitavou pod
názvom „Wifi pre Teba“. Maximálna výška celkového spolufinancovania projektu
z celkových oprávnených výdavkov bude 750,00 EUR.
Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP.
Hlasovanie:
Za:
5
/Lévay, Levický, I. Mladý, M. Mladý, Šabík/
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
K bodu 10
Rôzne.
Igor Levický
Uviedol, že v zmysle rokovacieho poriadku môže poslanec najviac dvakrát vystúpiť na
rokovaní. Sťažoval sa, že na júlovom zasadnutí v predchádzajúcom volebnom období mu to
nebolo umožnené, a preto odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Mgr. Monika Badová odpovedala, že rokovací poriadok je predpis, ktorý si vypracovávajú
a schvaľujú poslanci sami. Rokovanie obecného zastupiteľstva sa riadi týmto predpisom. To
znamená, ak mu nebolo zo strany starostu umožnené vyjadriť sa k prerokovanej téme, mal sa

ohradiť proti tomu a uplatniť si právo, ktoré mu vyplynulo z rokovacieho programu, a nie
odísť zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ďalšiu pripomienku mal Igor Levický k ceste do cintorína, kde je zberač nečistoty. Kanál je
plný a je potrebné ho vyčistiť.
Starosta odpovedal, že obec má k dispozícii na všetky práce len jedného zamestnanca.
Igor Levický požadoval odpoveď, či drtenie konárov pri cintoríne bolo fakturované, pretože
ešte nie je zverejnené na webovej stránke obce.
Mgr. Monika Badová odpovedala, že faktúra za drtenie bola na obecný úrad doručená dnes
poštou a obec je povinná faktúru zverejniť do 10 dní.
Ján Lévay
Uvítal by viac transparentnosti a informovanosti občanov, pretože potom vznikajú rôzne
dezinformácie. Spýtal sa, prečo v minulom volebnom období neboli informovaní, že budova
obecného radu je už skolaudovaná a bude sa stavať detské ihrisko.
Starosta uviedol, že všetko sa robí transparentne a obec zverejňuje všetky informácie
v zmysle zákona. Kolaudácia budovy je administratívna práca a je v priamej pôsobnosti
starostu.
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo 60% úväzok starostu na volebné obdobie 2018-2022. Obec
podala schválené uznesenie preveriť advokátovi. Starosta uviedol, že na základe vyjadrenia
advokáta je úväzok vo výške 100%, nakoľko obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred
voľbami neprelomilo starostom uplatnené právo veta potvrdením uznesenia.
Ján Lévay navrhol, aby bolo uznesenie o úväzku starostu preverené prokurátorom. Keď to
prokurátor potvrdí, poslanci to budú akceptovať.
Starosta obce dodal, že poslanci majú právo požiadať prokurátora o preskúmanie správnosti
prijatého uznesenia o schválení úväzku.
Igor Levický sa vyjadril, aby zadali túto úlohu hlavnému kontrolórovi.
Ján Lévay doplnil, že ak schválili úväzok na 60% to neznamená, že sa nemôže pridať ešte
60% k platu.
Poslanci obecného zastupiteľstva poverili hlavného kontrolóra Ing. Mareka Mladého
podaním podnetu na prokuratúru.
Radoslav Šabík
Vyjadril sa, že obec má komunikovať predtým, ako sa spravia zámery, napr. sa jedná o denný
stacionár. Ak by bola výzva na zriadenie stacionára z eurofondov, boli by výstavbu
stacionára schválili. Navrhuje urobiť hrubú čiaru za predchádzajúcim volebným obdobím.
Ján Lévay doplnil, že predprípravy projektu sa mali zúčastniť aj ľudia z obce.
Mgr. Monika Badová skonštatovala, že tento projekt schválili poslanci v dokumente PHSR.
Starosta obce odpovedal, že zriadenie denného stacionára je záležitosťou už tretieho
volebného obdobia a rokovalo sa o tom už na mnohých zasadnutiach OZ.

K bodu 11
Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí, poprial
príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.00 h.
Vieska nad Žitavou, 3. decembra 2018

Zapísala: Mária Kunkelová

Štefan Mladý
starosta obce

Overovatelia:
Miroslav Mladý

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

Igor Levický

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

