Zápisnica

napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného
Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom konaného dňa
21.11.2014 o 1400 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom
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Zápisnica
napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom konaného dňa 21.11.2014 o 1400 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Nagy Jozef,
zástupca starostu obce za prítomnosti kandidátov OZ, ktorí získali mandát
v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014:
Bučai Attila, Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia,
Slávik Tibor, Varga Ladislav
1.
Zástupca starostu obce pán Nagy Jozef, ako najstarší z kandidátov, ktorí
získali mandát, otvoril ustanovujúce zasadnutie rokovania OZ.
2.
Zástupca starostu obce podal návrh na zapisovateľku.
Za zapisovateľku bola zvolená Viola Jancsárová / za 7 hlasov/
Zástupca starostu obce podal návrh na overovateľov zápisnice,
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 7 hlasov/
Varga Ladislav, Slávik Tibor
3. Predsedkyňa okrskovej volebnej komisie sl.Hortolányiová oboznámila prítomných
s výsledkami voľby starostu a volieb do obecného zastupitelstva.
Na základe uznesenia predchádzajúceho OZ bolo volených 7 poslancov pričom
kandidovalo 13. Do OZ boli zvolený
Habardik Jozef (232 hlasov),Czafrangóová Boglárka (158 hlasov ), Varga
Ladislav(155 hlasov), Slávik Tibor (147 hlasov), Nagy Jozef (133 hlasov), Bučai
Attila(133 hlasov), Ruhásová Terézia ( 132 hlasov)
Za starostu obce bol zvolený Ing. Forró Ladislav (169 hlasov)
Výsledky volieb OZ berie na vedomie. Kópia zápisnice z volieb je prílohou tejto
zápisnice.
4. Text sľubu novozvoleného starostu Ing. Forró Ladislava prečítal Nagy Jozef ako
najstarší poslanec OZ. Slovom „sľubujem“ a podpisom pod znenie sľubu starosta obce
zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa funkcie a vedenia zasadnutia.
5. Text sľubu novozvolených poslancov prečítal Ing.Forró Ladislav. Slovom
„sľubujem“ a podpisom pod znenie sľubu poslanci obce zložil zákonom predpísaný
sľub.
6. Starosta obce poďakoval za dôveru občanov a prisľúbil, že bude pracovať za to aby
ochraňoval záujmy obce podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
7. Starosta prečítal program ustanovujúceho zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
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4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu
Tieto body už boli absolvované a ďalšie treba ešte prerokovať.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce
11. Určenie platu starostu
12. Diskusia
13. Záver
Starosta obce požiadal zastupitelstvo o schválenie programu.
OZ schvaľuje program zasadnutia / za 7 hlasov/
8. Starosta obce požiadal členov OZ, aby sa vyjadrili vo veci zriadenia komisii
a obecnej rady. V minulosti neboli zriadené komisie, ani obecná rada, lebo bolo také
stanovisko, že na rozhodnutiach OZ by sa mal podieľať každý poslanec. Pani
Ruhásová T. prejavila súhlas tým, aby neboli zriadené komisie. Pán Varga L. navrhol
aby bola zriadená komisia na investície, v ktorej by pôsobili traja poslanci. Po
prediskutovaní sa dohodli, že bude zriadená komisia na investície./ za 7 hlasov/
Za členov komisie boli zvolení poslanci OZ: Boglárka Czafrangóová, Jozef Habardik,
Ladislav Varga / za 7 hlasov/
Títo členovia budú doplnení podľa potreby aj odborníkmi.
Členovia komisie: Habardik Jozef, Varga Ladislav, Czafrangóová Boglárka.
9. Starosta obce požiadal V.Jancsárovú, aby oboznámila poslancov spôsobom ako sa
určuje plat starostu. Plat starostu sa určuje podľa zákona č. 253/1994 Z. z.o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí.
Na základe §3: priemerná mesačná mzda za predchádzajúci kalendárny rok (824,eur) x platový stupeň podľa §4 ods.1 (1,65) + zvýšenie platu podľa §4 ods.2.(tajným
hlasovaním 205:7=29,2857%)
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Výška platu starostu po výpočte je 1758,- eur
(slovom tisícsedemstopäťdesiatosem) / za 7 hlasov/
10.
Varga Ladislav žiada zvolanie zasadnutia o dva týždne.
R.T žiada starostu aby pozvánky na zasadnutie vopred o 15 boli a aby boli zaslané aj s
materiálmi
Varga Ladislav žiada starostu aby informoval prítomných o veci súdneho konania,
ktoré vedie proti nemu okresný súd.
Starosta obce oznámil, že dňa 14.7.2014 Okresným súdom Komárno bol odsúdený za
vedenie motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky. Súdny rozkaz č.k.
0T/58/2014 nadobudol právoplatnosť dňa 14.11.2014, kedy bol podaný odpor vzatý
späť. Týmto súdny spor je ukončený. Síce nemá čistý register trestov, ale na to, aby
mohol kandidovať a byť zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy, nie je potrebný
čistý register trestov.
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Na záver starosta obce sa opýtal všetkých prítomných, či má niekto nejakú otázku.
Otázky neboli, preto poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Uznesenia
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
zo dňa 21.11.2014
---------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a
predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
5. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/1
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Ladislav Forró
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Bučai Attila, Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef,
Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, Slávik Tibor, Varga Ladislav
2. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady
Uznesenie č. 1/2
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.ne zriaďuje
obecnú radu
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
komisií
Uznesenie č.1/ 3
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
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A. zriaďuje
Komisiu na investície
B.určuje
Náplň práce komisie, a to dohľad nad investíciami
C.zvolí
členov komisie: Czafrangóová Boglárka, Jozef Habardik, Ladislav Varga
4. Určenie mesačného platu starostu
Uznesenie č. 1/4
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom doterajším obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat starostu Ing Ladislava Forróa vo výške
1758,- eur.
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o
obecnom zriadení.
Uznesenie č. 1/5
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
poveruje
1. poslanca Jozefa Nagya 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 SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vo Vrbovej nad Váhom,25.11.2014

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:
Ing.Forró Ladislav
Starosta obce

Overovatelia:
Slávik Tibor………………………….
Varga Ladislav……………………...
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