
                                                            ZÁPISNICA                                                     
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce  Orovnica

konaného dňa 10.12.2018

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny

Program:    (podľa pozvánky)
                      1. Otvorenie zasadnutia – úvodné náležitosti
                           1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
                           1.2. Oznámenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku
                                   voľby starostu.
                           1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  a prevzatie insígnií.
                           1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
                       2. Schválenie programu zasadnutia.
                       3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
                       4. Príhovor novozvoleného starostu.                
                       5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba  predsedu a členov 
                           komisií.
                       6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený   
                           zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva.
                       7. Plat starostu obce.
                       8. Dôležité informácie pre novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
                       9. Diskusia.
                     10. Schválenie uznesenia.
                     11. Záver. 

Ad 1) 
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách, ktoré sa konali  10.
12. 2018 otvorila doterajšia a aj novozvolená  starostka obce Mgr. Katarína Forgáčová privítaním
všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných, konštatovala, že ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva zvolala v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a naďalej aj viedla zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

Ad 1.1)
Zapisovateľkou bola určená Ing. Milena Budinská, za overovateľov zápisnice boli určení  Ing.
Karol Forgáč a Martin Ondrúšek.

Ad 1.2)
S výsledkami  volieb  do  orgánov  samosprávy  obce  oboznámil  prítomných  predseda  miestnej
volebnej komisie Ing Martin Kašuba.

Výsledky boli nasledovné:

- Výsledky volieb boli nasledovné:
- počet obvodov 1
- počet okrskov             1
- počet osôb zapísaných do zoznamu voličov                    472
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky                    306
- počet odovzdaných obálok        306
- počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu        301
- počet platných hlasovacích lístkov pre voľby obecného zastupiteľstva                         295
- počet poslancov, ktorých sa malo zvoliť            5
- počet zvolených poslancov            5
- volieb sa zúčastnilo  64,83  % voličov



- Kandidáti,  ktorí  boli  zvolení  za  poslancov  obecného  zastupiteľstva   podľa  počtu
získaných platných hlasov:

-
- Ing. Ján Kašuba, nezávislý kandidát                   172
- Ing. Dana Mišíková, nezávislá kandidátka                                           165
- Jozef Forgáč, nezávislý kandidát                   161
- Ing. Karol Forgáč , nezávislý kandidát       135
- Martin Ondrúšek ,  Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé

                                           osobnosti (oľano),  Kresťanskodemokratické hnutie,
                                           Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska 
                                           konzervatívna strana                               116

Náhradníci  poslancov  obecného  zastupiteľstva,   podľa  počtu  získaných  platných
hlasov:

- Miroslava Šmondrková, nezávislá kandidátka        110
- Mgr. Katarína  Forgáčová, SMER – sociálna demokracia                                             105
- Peter Škvarka, SMER – sociálna demokracia                                                                 95
- Marek Mišík, SMER – sociálna demokracia                                                                   60
- Katarína Miháliková, nezávislá kandidátka                                                                     45
- Edita Bartková, SMER – sociálna demokracia                                                                36

- Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce:
Vladimír Brenkus, nezávislý kandidát                                                                             83
Miroslav Forgáč, nezávislý kandidát                                                                               28
Mgr. Katarína  Forgáčová, SMER – sociálna demokracia                                               99
Ing. Dana Mišíková, nezávislá kandidátka                                            53
 Martin Ondrúšek ,  Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
                                           osobnosti (oľano),  Kresťanskodemokratické hnutie,
                                           Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska 
                                           konzervatívna strana                                 38

- Za starostu / starostku obce bola zvolená  Mgr. Katarína  Forgáčová, kandidátka s počtom
platných hlasov 99.

Po oznámení výsledkov volieb predseda miestnej volebnej komisie Ing. Martina Kašuba zhodnotil
priebeh volebného dňa a odovzdal  osvedčenie o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva a poprial  veľa pracovných úspechov. Správa predsedu
miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
(Uznesenie č. 1/2018 - A)

Ad 1.3)
Zapisovateľka Ing. Budinská požiadala opätovne zvolenú starostku obce Mgr. Katarínu Forgáčovú
o zloženie sľubu.  Ing. Budinská prečítala zákonom predpísaný sľub starostu obce, starostka ho
potvrdila slovne a následne potvrdila aj svojim podpisom. Zákonom predpísaný sľub tvorí prílohu
č. 2 tejto zápisnice. 

(Uznesenie č. 1/2018 – B)

Ad 1.4)
Novozvolená starostka Mgr. Katarína Forgáčová prečítala zákonom predpísaný sľub poslancov
obecného zastupiteľstva, každý poslanec ho potvrdil slovne a následne  poslanci potvrdili zloženie
sľubu svojim podpisom. Zákonom predpísaný sľub tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

(Uznesenie č. 1/2018 – B)



Ad 2)
Po zložení sľubu poslancov obecného zastupiteľstva starostka obce skonštatovala, že sú prítomní
všetci  novozvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva,  teda  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina
všetkých poslancov a môže ustanovujúce zasadnutie pokračovať.
Starosta  obce  prečítala  a  oboznámila  s návrhom  programu  ustanovujúceho  zasadnutia  podľa
pozvánky  a požiadala o hlasovanie za predložený návrh. 
Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                        Martin Ondrúšek        
                             proti:           -       
                             zdržal sa:    -

(Uznesenie č. 2/2018 – A)

Ad 3)
Úlohou  mandátovej  komisie  je  overiť  doklady  o zložení  sľubu  novozvoleného  starostu
a novozvolených poslancov, zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Jozef Forgáč, Ing. Dana Mišíková
Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                        Martin Ondrúšek        
                             proti:           -       
                             zdržal sa:    -

(Uznesenie č. 2/2018 – B)

Volebná komisia dohliada na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov
a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb.
Do volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Karol Forgáč, Martin Ondrúšek
Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                        Martin Ondrúšek        
                             proti:           -       
                             zdržal sa:    -

(Uznesenie č. 2/2018 – C)

Návrhová komisia sleduje priebeh zasadnutia a predkladá k prerokúvaným bodom programu a
k postupu rokovania návrhy uznesení.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                         Martin Ondrúšek        
                             proti:            -       
                             zdržal sa:     -

(Uznesenie č. 2/2018 – D)

Ad 4)
Opätovne  zvolená  starostka  obce  Mgr.  Katarína  Forgáčová  sa  prihovorila  novozvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva, v ktorom poďakovala za prejavenú dôveru. Zaviazala sa, že
v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa bude snažiť, aby sa obec naďalej rozvíjala
k spokojnosti  všetkých  občanov  a aby  atmosféra  medzi  občanmi  bola  čo  najlepšia  a tiež  sa
zaviazala, že bude plne pokračovať v aktivitách a akciách, ktorú sú už rozbehnuté a ktoré bude
riešené počas volebného obdobia. Podotkla, že volebné programy všetkých kandidátov na starostu
obce v komunálnych voľbách boli podobné, všetky spoločné ciele budeme schopní realizovať iba
s podporou čo najväčšieho počtu poslancov a so zapojením aj  iných orgánov a inštitúcií  a  aj



občanov  do  riešenia  aktuálnych  potrieb  obce  a  poďakovala  za  proaktívny  prístup.   Ďalej
upozornila poslancov, aby si uvedomili, že sú zastupiteľský zbor všetkých občanov obce a tak by
mali aj vo volebnom období rozhodovať o návrhoch, aby boli prospešné pre všetkých, bez ohľadu
na politickú príslušnosť, osobné sympatie či antipatie. 

Ad 5) 
Starostka obce navrhla zriadiť komisie obecného zastupiteľstva ako stále, iniciatívne a kontrolné
orgány,  zložené  z  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a  obyvateľov  obce  zvolených  obecným
zastupiteľstvom ako aj z radov odborníkov.  Navrhla zriadiť nasledovné komisie:

- komisia pre verejný poriadok a životné prostredie,
- komisia stavebno – finančná,
- komisia pre kultúru a šport,
- komisia sociálna a bytová,
- komisia pre ochranu verejného záujmu.

Návrh  komisií  obecného  zastupiteľstva   poslanci  prerokovali,  zmenili  a  po  rozprave  zúžili
nasledovne:

- komisia pre verejný poriadok,životné prostredie, kultúru a šport,
- komisia stavebno – finančná, sociálna a bytová,
- komisia pre ochranu verejného záujmu.

Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                         Martin Ondrúšek        
                             proti:            -       
                             zdržal sa:     -

(Uznesenie č. 4/2018 - A)

Starostka obce navrhla za predsedu novozriadených komisií obecného zastupiteľstva nasledovne:

- komisia pre verejný poriadok,životné prostredie, kultúru a šport – Ing. Ján Kašuba,
- komisia stavebno – finančná, sociálna a bytová – Ing. Dana Mišíková,
- komisia pre ochranu verejného záujmu – Jozef Forgáč.

   
Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                         Martin Ondrúšek        
                             proti:            -       
                             zdržal sa:     -

(Uznesenie č. 4/2018 – B)

Po prerokovaní návrhu predsedov komisií, za členov komisii boli navrhnutí: 
                  -     komisia pre verejný poriadok,životné prostredie, kultúru a šport – Ing. Dana 
Mišíková,  Martin Ondrúšek a z radov občanov Vladimír Brenkus,

- komisia stavebno – finančná, sociálna a bytová -  Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč
a  z  radov  občanov  Miroslava  Šmondrková   a  z  radov  odborných  osôb  -  Ing.
Dagmar Plačková,

                  -     komisia pre ochranu verejného záujmu –  Ing. Karol Forgáč, Martin Ondrúšek

Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                         Martin Ondrúšek        
                             proti:            -       
                             zdržal sa:     -

(Uznesenie č. 4/2018 – C)



Obecné  zastupiteľstvo  ďalej  skonštatovalo,  že  pre  volebné  obdobie  2018  –  2022  nezriaďuje
obecnú radu. 

Zároveň  bolo  uložené  uznesením  obecného  zastupiteľstva  predsedovi   komisie  pre  verejný
poriadok,  životné  prostredie,  kultúru  a  šport  predložiť  na  najbližšie  zasadnutie  obecného
zastupiteľstva návrh na doplnenie ďalšíeho člena komisie  z radov občanov a iných odborných
osôb.

Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                         Martin Ondrúšek        
                             proti:            -       
                             zdržal sa:     -

(Uznesenie č. 5/2018)

Ad 6)
Starostka obce Mgr. Katarína Forgáčová poverila poslankyňu obecného zastupiteľstva Ing. Danu
Mišíkovú 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. Ing. Dana Mišíková poverenie prijala.

Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                         Martin Ondrúšek        
                             proti:            -       
                             zdržal sa:     -

(Uznesenie č. 3/2018)

Starostka  obce   informovala  poslancov  obecného  zastupiteľstva,   o poverení   zastupovania
starostky obce.  Podľa zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení  § 13b, ods. 1 starosta obce
poverí svojim zastupovaním zástupcu starostu obce v lehote do 60 dní odo dňa zloženia sľubu
starostu  obce    -    poverenie  zastupovania  starostky  obce   vykoná  na  najbližšom  zasadnutí
obecného zastupiteľstva  v decembri,  prípadne v januári,  kedy určí   aj  rozsah zastupovania  a
odovzdá písomné poverenie.  

Ad 7)
Starostovi  obce  podľa  zákona  č.  253/1994  Z.  z.  o právnom  postavení  a platových  pomeroch
starostov  obcí  a primátorov  miest  v znení  neskorších  predpisov  patrí  plat,  ktorý  je  súčinom
priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve  a koeficientu  podľa  počtu
obyvateľov, ktorý je pre našu obec v zmysle novely zákona účinnej od 01.12.2018 je koeficient
1,83.  Obecné zastupiteľstvo podľa ods.  2 § 4 zákona č.  253/1994 Z. z. o   právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat
(určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 60 %. Konštatujem, že návrh na zvýšenie platu starostu obce
nebol predložený, preto sa o uvedenom bode programu nehlasuje a starostke obce patrí zákonom
určený základný plat. 

Ad 8)
a) Starostka  obce  Mgr.  Katarína  Forgáčová  oboznámila  poslancov  s určenými  poslaneckými
obvodmi a poslancami pre jednotlivé poslanecké obvody,  ktoré sú nasledovné:

volebný obvod č. 1:  Ing. Karol Forgáč
                                   rodinné domy súp. čísla:  1 -36, 55,220, 221,240, 241, 242, 248 
                                   (vrátane bytov v bytových domoch – súp. číslo 240,241)
volebný obvod č. 2:  Martin Ondrúšek
                                   rodinné domy súp. čísla:  37 – 53 (bez č. 48), 54-95, 255 



volebný obvod č. 3:  Jozef Forgáč
                                   rodinné domy súp. čísla:  48, 97-133, 223,233,238
volebný obvod č. 4:  Ing. Ján Kašuba
                                   rodinné domy súp. čísla:  134 – 153, 197 – 217, 222, 234,257
volebný obvod č. 5:  Ing. Dana Mišíková
                                   rodinné domy súp. čísla:   154 – 196, 218,219,232,250,252
                                 
b) Starostkou obce  bol predložený návrh termínov riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva
pre rok 2019, ktorý sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí OZ, ktoré bude 15.12.2018.

c)  Starostka obce informovala poslancov, že na najbližších zasadnutia obce sa bude prerokovávať
krízový štáb obce, povodňová komisia, rozpočet obce na roky 2018 – 2020, VZN o miestnych
daniach a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  rokovací poriadok
obecného  zastupiteľstva,  úprava  štatútu  obce,  zásady  odmeňovania  poslancov  obecného
zastupiteľstva, komunitný plán sociálnych služieb, bezpečnostný projekt GDPR  a mnohé ďalšie
dokumenty, ktoré treba doplniť a vykonať nielen zmenu čo sa týka poslancov OZ, ale aj prijať
úpravu dokumentov,  resp.  úplne nové dokumenty  napr.  VZN o vyprázdňovaní  žúmp,  VZN o
označení ulíc, verejných priestranstviev, prečíslovanie domov a pod.

Ad 9)
V diskusii vystúpili:
-  starostka  obce:   na  začiatku  volebného  obdobia  je  potrebné  delegovať  z  radov  poslancov
obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ s MŠ Tekovská Breznica, nakoľko sme spoločný
školský  obvod  –  navrhujem  p.  Martina  Ondrúšeka,  nakoľko  má  školopovinné  deti,  ktoré
navštevujú  toto  školské  zariadenie.  Doteraz  bol  delegovaný  Ing.  Ján  Mišík.  Ak  uvedené
delegovanie p. Ondrúšek neprijme, tak navrhujem, aby zostal Ing. Mišík.
-  Forgáč Jozef: -  prijmete toto delegovanie?
-  Ondrúšek Martin -  nemám s tým problém.
- starostka obce: dávam teda návrh, aby bol za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ  Tekovská Breznica
delegovaný p. Martin Ondrúšek.

Hlasovanie bolo nasledovné:
                             za:       Jozef  Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Ing. Dana Mišíková
                                         Martin Ondrúšek        
                             proti:            -       
                             zdržal sa:     -

(Uznesenie č. 5/2018)

Ad 10)  

Po vyčerpaní  všetkých bodov programu,  prečítaní  prijatých uznesení  zo zasadnutia,   starostka
obce  Mgr.  Katarína  Forgáčová  poďakovala  prítomným  poslancom  za  účasť  a zasadnutie  OZ
ukončila  o 19.45 hod.

Zapísala: Ing. Milena Budinská

Overovatelia:

Ing. Karol Forgáč ...........................................…

Martin Ondrúšek        ……………………………...

..................................................................
Mgr. Katarína  Forgáčová

starostka obce
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