Obec
Michalová
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Michalovej
konaného dňa 10. decembra 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
predsedníčka MVK: Marta Kvietková
novozvolení poslanci OcZ: 9 - Ivan Boháčik, Ing. Miloš Dekrét, Ing. Erika Goceliaková,
Pavol Golian, Ing. Ivan Kokavec, Milan Krupa, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František
Vojtas
poslanci zvolení v predchádzajúcom volebnom období: Bc. Zuzana Vojtasová
hlavná kontrolórka obce Ing. Iveta Purgatová
prednostka obecného úradu: Jana Herichová
zamestnanci obce: Ing. Anna Tisovčíková, Anna Klimentová,
občania obce podľa prezenčnej listiny
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michalová odznela štátna
hymna
K bodu 2:
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michalová otvorila
a viedla starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková. Privítala prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, pozvaných hostí a zamestnancov obce.
K bodu 3:
Za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OcZ určila starostka obce p. Janu
Herichovú, prednostku obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice a uznesení určila starostka obce poslancov: Dušana
Purgata a Ivana Boháčika
K bodu 4:
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 10.11.2018 prítomných
oboznámila zapisovateľka miestnej volebnej komisie Jana Herichová. Skonštatovala, že v
jednom volebomom obvode, bolo zvolených 9 poslancov obecného zastupiteľstva: František
Vojtas, Ing. Erika Goceliaková, Ivan Boháčik, Dušan Purgat, Ing. Miloš Dekrét, Milan
Krupa, Ing. Ivan Kokavec, Ladislav Luštiak a Pavol Golian.. Za starostu obce Michalová
bola zvolená Ing. Terézia Tisovčíková.
Vyhlásenie miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 5:
Po vyhlásení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, opätovne zvolená starostka obce
Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková, zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce bez
výhrad. Sľub starostu obce prečítala a podpísala. Podpredsedníčka MVK p. Marta Kvietková
jej odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu.
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K bodu 6:
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková vyzvala novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva aby zložili zákonom stanovený sľub. Prečítala slávnostný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva a novozvolení poslanci OcZ jednotlivo podpísali Sľub
poslanca obecného zastupiteľstva. Podpredsedníčka MVK p. Marta Kvietková im odovzdala
osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 7:
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková vo svojom slávnostnom príhovore najmä
poďakovala bývalým poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu a prejavenú dôveru.
K bodu 8:
Po slávnostnom príhovore starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková predložila
návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Štátna hymna
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu starostu obce Michalová
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Michalová
Príhovor starostky obce Michalová
Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Michalová
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného
zastupiteľstva
10. Voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie
11. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
12. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva obce Michalová na volebné obdobie 2018
– 2022, voľba ich predsedov a členov
13. Určenie platu starostu obce
14. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce v súvislosti
s ukončením funkčného obdobia 2015-2018
15. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Novozvolení poslanci program rokovania Obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie: 9 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 9:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného
zastupiteľstva
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla, aby v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol poverený Ivan Boháčik, poslanec
obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom a poverilo Ivana Boháčika zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michalová.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 1 (Ivan Boháčik)
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K bodu 9:
Voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková
a/ do mandátovej komisie navrhla poslancov: Ing. Ivana Kokavca a Ladislava Luštiaka
Obecné zastupiteľstvo zvolilo mandátovú komisiu:
Hlasovanie: 9 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
b/ do návrhovej komisie navrhla poslancov: Ing. Eriku Goceliakovú a Ing. Miloša Dekréta
Obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu:
Hlasovanie: 9 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 11:
Ladislav Luštiak, člen mandátovej komisie prečítal správu mandátovej komisie o overení
platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií
starostu obce a poslancov OcZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo správu Mandátovej komisie na vedomie
Hlasovanie: 9 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 12:
Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva obce Michalová na volebné obdobie 2018
2022, voľba ich predsedov a členov
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla zriadiť nasledovné komisie:
1.Komisiu ochrany verejného záujmu
2.Komisiu finančná a hospodárenia s majetkom obce,
3.Komisiu výstavby a životného prostredia,
4.Komisiu cestovného ruchu, podnikania
a poľnohospodárstva,
5. Komisiu kultúry, športu, mládeže a vzdelávania,
6. Komisiu sociálnych vecí a rodiny
7.Komisiu ochrany verejného poriadku a vybavovania
sťažností

–

za predsedov jednotlivých komisií navrhla:
1. Komisie ochrany verejného záujmu Ing. Miloša Dekréta
2. Komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce Ing. Eriku Goceliakovú
3. Komisie výstavby a životného prostredia Ing. Ivana Kokavca
4. Komisie cestovného ruchu, podnikania a poľnohospodárstva Ladislava Luštiaka
5. Komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania Milana Krupu
6. Komisie sociálnych vecí a rodiny Dušana Purgata
7. Komisie ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností Františka Vojtasa
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie obecného zastupiteľstva a predsedov jednotlivých
komisií.
Hlasovanie: 9 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 13:
Určenie platu starostu obce
Podľa zákona č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení sa
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starostka obce Michalová zaraďuje podľa počtu obyvateľov obce do 3. platovej skupiny, na
základe ktorej jej patrí plat rovnajúci sa 2,20-násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok.
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona plat starostu nemôže byť nižší ako je
ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
Ing. Erika Goceliaková, členka návrhovej komisie a predsedníčka komisie finančnej
a hospodárenia s majetkom obce navrhla, aby sa plat starostke obce zvýšil o 50 %.
Hlasovanie:
Za: 4 - Ing. Ivan Kokavec, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Miloš Dekrét, Milan Krupa
Proti: 1 - Ivan Boháčik
Zdržal sa hlasovania: 4 - František Vojtas, Dušan Purgat, Pavol Golian, Ladislav Luštiak
Následne Ing. Erika Goceliaková, členka návrhovej komisie a predsedníčka komisie finančnej
a hospodárenia s majetkom obce navrhla, aby sa plat starostke obce zvýšil o 40 %.
Hlasovanie:
Za: 4 - Ing. Ivan Kokavec, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Miloš Dekrét, Milan Krupa
Proti: 1 - Ivan Boháčik
Zdržal sa hlasovania: 4 - František Vojtas, Dušan Purgat, Pavol Golian, Ladislav Luštiak
Následne Ing. Erika Goceliaková, členka návrhovej komisie a predsedníčka komisie finančnej
a hospodárenia s majetkom obce navrhla, aby sa plat starostke obce zvýšil o 30 %.
Hlasovanie:
Za: 8 - Ing. Ivan Kokavec, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Miloš Dekrét, Milan Krupa,
František Vojtas, Dušan Purgat, Pavol Golian, Ladislav Luštiak
Proti: 1 - Ivan Boháčik
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 14:
Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia 2015-2018
Podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších:
Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu3)
alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na
jej účely sa primerane použije osobitný predpis.3) Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho
kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
Starostka obce Michalová nevyčerpala za rok 2017 : 19,4 dní dovolenky
za rok 2018 : 27,5 dní dovolenky
spolu
: 46,9 dní dovolenky
Starostka obce nevyčerpala dovolenku za rok 2017 a 2018 z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti. Výkon verejnej funkcie bol v danom období časovo náročný a spojený so
zabezpečovaním dôležitých a časovo rozsiahlych úloh týkajúcich sa výkonu samosprávy
obce.
Ing. Erika Goceliaková, členka návrhovej komisie a predsedníčka komisie finančnej
a hospodárenia s majetkom obce navrhla, schváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenkv v
počte 46,9 dňa
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Hlasovanie: za 7 - Ing. Ivan Kokavec, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Miloš Dekrét, Milan
Krupa, Dušan Purgat, Pavol Golian, Ladislav Luštiak
Proti: 1 - Ivan Boháčik
Zdržal sa hlasovania: 1 - František Vojtas

K bodu 15:
Záver
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková v závere informovala prítomných, že zastupovaním
starostu obce Michalová poveruje Ing. Eriku Goceliakovú.
Ing. Erika Goceliaková poďakovala starostke obce za dôveru.
Po vyčerpaní programu, starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončila a pozvala prítomných na slávnostný prípitok.

V Michalovej, 10.12.2018
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

________________________
overovateľ I.
Dušan Purgat

_______________________
overovateľ II.
Ivan Boháčik
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