
Z á p i s n i c a 

 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného  

dňa 09.12.2014 o 16:00 h. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

     R o k o v a n i e 

 

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol 

starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich 

s programom rokovania. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: 

Ján Cesnek, Mgr. Pavol Mičian  

Vedením zápisnice poveril : Ing. Veroniku Smieškovú 

 

 

     P r o g r a m 

 

1/ Otvorenie zasadnutia 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisovateľov 
3/ Odovzdanie pamätných plakiet pre pôvodných poslancov 

OZ 

4/ Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu 
obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva (predseda MVK) 

5/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie 
insignií novozvolenému starostovi a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zastupiteľstva 

6/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

7/ Príhovor novozvoleného starostu 
8/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 
9/ Oboznámenie poslancov OZ s poverením na výkon funkcie 

zástupcu starostu 

10/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 

bude oprávnený zvolávať zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom 

zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani 

zástupca starostu 

11/Určenie platu starostu 

12/ Rôzne 

13/ Záver 
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Ad 1/ Otvorenie zasadnutia 

 

   Starosta obce Ján Pokrivka otvoril zasadnutie a predniesol 

krátky príhovor. 

 

Ad 2/Určenie zapisovateľov a overovateľa zapisovateľov 

 

    Starosta obce zvolil za overovateľov zapisovateľov Jána 

Cesneka a Mgr. Pavla Mičiana. Zapisovaním zápisnice poveril Ing. 

Veroniku Smiešková.  

 

Ad 3/ Odovzdanie pamätných plakiet pôvodným poslancom OZ 

 

    Starosta obce Ján Pokrivka poďakoval pôvodnému 

zastupiteľstvu za dlhoročnú spoluprácu a odovzdal im pamätné 

plakety spolu s diplomom.  

 

Ad 4/ Oznámenie výsledkov volieb predsedom MVK 

 

    Predseda MVK Erika Bačínská oboznámila starostu Jána 

Pokrivku, novozvoleného starostu MVDr. Milana Hlavatého a OZ 

s výsledkami volieb a požiadala novozvoleného starostu 

a poslancov OZ, aby zložili sľub.  

 

Ad 5/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

   Starosta obce Ján Pokrivka odovzdal slovo novozvolenému 

starostovi MVDr. Milanovi Hlavatému a požiadal ho o zloženie 

sľubu. MVDr. Milan Hlavatý zložil sľub, prebral insignie od 

pôvodného starostu a prevzal Osvedčenie. 

 

Ad 6/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ  

     Starosta obce MVDr. Milan Hlavatý vyzval novozvolenú 

poslankyňu Ing. Miroslavu Dubanovú, aby predniesla sľub za 

všetkých novozvolených poslancov a svojim podpisom následne 

jednotlivo svoj sľub potvrdili. Starosta obce následne odovzdal 

novozvoleným poslancom Osvedčenia. 

 

Ad 7/ Príhovor novozvoleného starostu 

Novozvolený starosta MVDr. Milan Hlavatý predniesol príhovor 

a požiadal o novozvolených poslancov OZ o schválenie programu 

ustanovujúceho zastupiteľstva.  

  

Ad 8/ Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

    Starosta obce prečítal program ustanovujúceho zastupiteľstva 

a požiadal poslancov o jeho schválenie. Všetci poslanci 

s programom súhlasili jednohlasne.  

 

Ad 9/ Oboznámenie poslancov OZ  s poverením na výkon funkcie 

zástupcu starostu 
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Starosta obce MVDr. Milan Hlavatý poveril svojou zástupkyňou 

novozvolenú poslankyňu Ing. Miroslavu Dubanovu, ktorá funkciu 

prijala.  

Ad 10/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať 

zasadnutie OZ 

 

Zvolávaním zasadnutia OZ bol poverený poslanec Pavol Ševčík. 

K tomu prijíma OZ uznesenie č. 2. Hlasovanie poslancov k tomuto 

uzneseniu je zaznamenané v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

 

Ad 11/ Určenie platu starostu 

 

OZ schvaľuje plat starostovi obce v zmysle zákona č. 253/1994 

Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 1360,- EUR. 

Pracovníčka obce Helena Bačíková zároveň predniesla nutnosť 

schválenia možnosti poberania stravných lístkov pre novozvoleného 

starostu MVDr. Milana Hlavatého. Hlasovanie poslancov k tomuto 

uzneseniu je zaznamenané v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

 

Ad 13/ Rôzne 

 

- Starosta obce predniesol svoj návrh poslancom OZ ohľadom autá. 

Navrhol, aby mohol používať svoje auto na pracovné účely 

nakoľko nevyžaduje preplácanie amortizácie vozidla iba 

pokladničné bloky za PHM. Nakoľko stále je podaná žiadosť na 

Ministerstve chce počkať s kúpou vozidla. Ak by žiadosť bola 

zamietnutá predloží OZ návrh na kúpu vozidla.  

- Posedenia pre dôchodcov 14.12.2014 o 14:00. Požiadal poslancov 

OZ aby prišli pomôcť.  

- Budúce zastupiteľstvo: Rokovací poriadok, zásady odmeňovania 

poslancov, Rozpočet, Školská rada 

- Vízie, ciele – Dušan Ševčík 

- Zápisnice na internet 

- Pripraviť VzN o smetiach, dane z nehnuteľnosti – pozemky  

 

Ad/10 Záver 

 

Nakoľko bol program prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

d. a. h. 

 

 

 

Zapisovateľ:                   MVDr. Milan Hlavatý 

Ing. Veronika Smiešková      starosta obce        

 

 

 

 

I. overovateľ: II. overovateľ: 

 Ján Cesnek                             Mgr. Pavol Mičian 
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U z n e s e n i a 

 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, zo dňa 

09.12.2014 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici 

 

A. berie na vedomie 
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 
B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce MVDr. Milan Hlavatý zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

 Ján Belanec 

 Martin Bollo 

 Ján Cesnek 

 Ing. Miroslava Dubanová 

 Zdeno Kopas 

 Peter Kukučík 

 Mgr. Pavol Mičian 

 Bc. Dušan Ševčík 

 Pavol Ševčík  
 

 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

  

 

 

 

 

                                      

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici 

 

p o v e r u j e 

 

poslanca Pavla Ševčíka 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.  

 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

                                

                                   MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici 

 

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 MVDr. Milana Hlavatého vo výške 1360,- Eur. 

 

 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 
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Uznesenie č. 4 – stravné lístky pre starostu obce MVDr. Milana 

Hlavatého  

 

OZ schvaľuje:  - stravné lístky pre starostu obce MVDr. Milana 

Hlavatého 

 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 5 – k používaniu súkromného MV na pracovné účely 

s možnosťou preplácania PHM   

 

OZ schvaľuje:  - preplácanie PHM starostovi obce MVDr. Milanovi 

Hlavatému 

 

 

Počet prítomných poslancov:     9 

Počet hlasujúcich poslancov:     9 

Počet poslancov za:     9 

 proti:    0   

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    MVDr. Milan Hlavatý 

           starosta obce 

 

 

 


