Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hájskom,
ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2018 v kultúrnom dome
Zasadnutia OZ sa zúčastnili 9 poslanci:
Ing. Ivan Hambalek, Bc. Matej Horňák, Ivan Juríček, Mgr. David Kišš, Ivan Múčka,
Ing. Marián Palkovič, Martin Popelka, Mgr. Ing. Michal Vaško, Peter Vlček
hlavný kontrolór Ing. Ladislav Čanaky
Neprítomní:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Menovanie zástupcu starostu obce
10. Návrh na voľbu sobášiaceho poslanca
11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov
12. Určenie platu starostu
13. Preplatenie dovolenky (45,5 dní) starostovi obce z dôvodu ukončenia funkčného
obdobia k 10.12.2018
14. Diskusia
15. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadania obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril a viedol p. Jozef Matušica - starosta obce. V úvode
privítal prítomných poslancov a občanov obce.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa
Starosta obce určil za zapisovateľku pracovníčku obecného úradu Máriu Vlčkovú.
K bodu č. 3 - Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Zuzana Vlčková oznámila prítomným výsledky
volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Starostom obce sa stal
pán Jaroslav Bennár ktorý získal 352 hlasov z celkového počtu 718 platných hlasov.
OZ zobralo výsledky volieb do orgánov samosprávy obce na vedomie.
K bodu č. 4 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta p. Jaroslav Bennár zložil sľub starostu a prevzal si obecné insígnie.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Zuzana Vlčková mu odovzdala
Osvedčenie o zvolení a novozvolený starosta obce sa ujal vedenia ustanovujúceho obecného
zastupiteľstva.

K bodu č. 5 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce p. Jaroslav Bennár prečítal sľub poslanca a následne boli
jednotliví poslanci vyzvaní k zloženiu sľubu do rúk starostu obce. Po podpísaní sľubu
poslanca im predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Zuzana Vlčková odovzdal Osvedčenie
o zvolení.
K bodu č. 6 - Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta obce p. Jaroslav Bennár predniesol krátky
príhovor, v ktorom poďakoval za prejavenú dôveru. Zaviazal sa, že v spolupráci s poslancami
obecného zastupiteľstva sa bude snažiť zo všetkých síl, aby sa obec Hájske rozvíjala
k spokojnosti všetkých občanov a atmosféra medzi občanmi bola čo najlepšia
a tiež sa zaviazal, že bude pokračovať v aktivitách a akciách, ktoré sú už rozbehnuté.
K bodu č. 7 - Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol program rokovania OZ a za overovateľov zápisnice určil:
p. Ing. Ivana Hambalka a Ing. Mariana Palkoviča.
OZ bolo uznášania schopné a týmto mohlo rokovať.
Uznesenie č. 1/1/2018
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ prerokovalo program rokovania a schválilo uznesením č. 1/1/2018
K bodu č. 8 - Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OcZ
Starosta obce predložil návrh na poverenie poslanca OcZ pána Petra Vlčeka, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/1/2018
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
OZ prerokovalo návrh starostu obce na poverenie p. Petra Vlčeka zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva a schválilo uznesením č. 2/1/2018.
K bodu č. 9 - Voľba zástupcu starostu obce
Starosta obce navrhol OZ na pozíciu zástupcu starostu p. Peter Vlček.
Uznesenie č. 3/1/2018
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
OZ schválilo ako zástupcu starostu pána Petra Vlčeka uznesením č. 3/1/2018.
K bodu č. 10 - Návrh na voľbu sobášiaceho poslanca
Starosta obce navrhol OZ na pozíciu sobášiaceho poslanca p. Mgr. David Kišš.
Sobášiaci deň: sobota na obecnom úrade v čase od 10.00 – 17.00hod.
Uznesenie č. 4/1/2018
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
OZ schválilo návrh na sobášiaceho poslanca p. Mgr. David Kišš uznesením č. 4/1/2018.
K bodu č. 11 - Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov
Starosta obce predložil návrh na zriadenie týchto komisií v zastúpení nasledujúcich členov:

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Ing. Marián Palkovič,
členovia: Ivan Múčka, Peter Vlček, Ing. Ivan Hambalek, Mgr. David Kišš
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia - predseda Ivan Múčka,
členovia Mgr. Ing. Michal Vaško, Ivan Juríček, Martin Popelka
Komisia mládeže, kultúry a športu - predseda Mgr. David Kišš,
členovia: Ing. Ivan Hambalek, Bc. Matej Horňák, Mgr. Janka Balážová, p. Marek Vlček
Finančná, stavebná, komisia rozpočtu a správy majetku - predseda: Ing. Ivan Hambalek,
členovia: Peter Vlček, Ing. Marián Palkovič
Uznesenie č. 5/1/2018
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ schválilo návrh na zriadenie komisií v zložení:
K bodu č. 12 - Určenie platu starostu
Starosta obce p. Jaroslav Bennár predložil návrh platu starostu.
Uznesenie č. 6/1/2018
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu u r č u j e:
plat starostu obce Hájske v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 2.100,00 €
v súlade so zákonom NR SR č. 320/2018 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov uznesením č. 6/1/2018.
K bodu č. 13 - Preplatenie dovolenky starostovi obce z dôvodu ukončenia funkčného
obdobia k 10.12.2018
Starosta obce p. Jaroslav Bennár predstavil návrh na schválenie a preplatenie dovolenky
starostovi obce p. Jozefovi Matušicovi z dôvodu ukončenia funkčného obdobia vo výške 45,5
dní.
Uznesenie č. 7/1/2018
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ schválilo preplatenie dovolenky p. Jozefovi Matušicovi z dôvodu ukončenia funkčného
obdobia vo výške 45,5 dňa uznesením č. 7/1/2018.
K bodu č. 14 - Diskusia
P. Hasillu zaujímalo koľko dostal odstupné odchádzajúci p. starosta, dostal informáciu,
že 4 platy. P. Kubica poprial novému starostovi a poslancom veľa úspechov
v nadchádzajúcom období, Ing. Čanaky tiež poprial veľa zdaru poslancom a starostovi obce
a oboznámil ich s novinkami v zákonoch. P. Jozef Matušica odchádzajúci starosta obce tiež
poďakoval všetkým občanom za spoluprácu a podporu. Pani Švihoríková sa pýtala či nový
pán starosta využije aj nápomoc odchádzajúceho starostu. Nový pán starosta oboznámil
poslancov o zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2018.
P. Hasilla chcel aby sa opravil chodník v ulici Stará dedina. Pani Urbanová sa pýtala, či sa
bude robiť chodník od starého obecného úradu po krčmu, pretože je to nebezpečné pre deti.
A chcela vedieť kde je naplánovaný pamätník padlým vojakom. Tiež ju zaujímalo,
koľko dopláca obec na obedy dôchodcom. Ing. Michal Horňák tiež poprial novému starostovi
a poslancom veľa zdaru, a treba sa držať územného plánu, zaujímalo ho ako sa budú riešiť
trestné oznámenia a kto ich podal a na Mgr. Ing. Michala Vaška sa obrátil s otázkou z akých
zdrojov chce financovať prerábku starých domov, ako uviedol v predvolebnej kampani.

K bodu č. 15 - Záver
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce p. Jaroslav Bennár a poďakoval všetkým prítomným za
účasť.
V Hájskom, dňa 10.12.2018
Zapísala: Mária Vlčková – zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: p.
p.

Ing. Ivan Hambalek
Ing. Marián Palkovič

