Zápisnica z 1. Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Klin, konaného dňa 07. Decembra 2018.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Neprítomní:

Viliam Bahleda

Ďalší prítomní:

Mgr. Mária Svetláková, Mgr. Monika Huráková, Ing. Katarína
Košútová, Alena Ptačinová – zamestnankyne obce, Mgr. Alexandra
Jaňáková – riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Marta Basárová – kontrolórka
obce

Verejnosť:

Mgr. Adriána Revajová – hosť, doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD.
– farár farnosti Klin, Ľubomír Košút, Peter Štepunek – poslanci OZ,
Mgr. Alžbeta Klinovská – predseda volebnej komisie, Karol Bobák,
Jozef Jašica, Peter Lenčeš – zamestnanci obce

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Klin (ďalej len „OZ“) otvoril starosta obce, Štefan
Peňák (ďalej len „starosta“). Uviedol, že dnešné zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle § 13
ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Starosta jednotlivo uvítal prítomných. Povedal, že je to generačná zmena vo vedení obce.
Poprial novozvolenému starostovi a poslancom veľa chuti do práce aby sa obec rozvíjala.
Všetko je v ich rukách, je potrebné, aby sa dokázali stmeliť pre dobro občanov.
Starosta predložil poslancom návrh programu na rokovanie nasledovne:
slávnostná časť
Otvorenie zasadnutia
1. Určenie zapisovateľa (predkladá starosta obce)
2. Informácia predsedkyne miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu (predkladá predsedkyňa volebnej komisie Mgr. Alžbeta

I.

Klinovská)

3. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi, zloženie sľubu
novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi
4. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce
Klin, zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
5. Príhovor novozvoleného starostu obce
II.
pracovná časť
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (predkladá starosta
obce)

7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie (predkladá starosta obce)
8. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
(predkladá starosta obce)

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce (predkladá starosta
obce)

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce (predkladá starosta obce)
11. Určenie platu starostu obce (predkladá Mgr. Huráková)
12. Rôzne
13. Uznesenie (predkladá predseda návrhovej komisie)

Záver zasadania obecného zastupiteľstva
K bodu 1. Určenie zapisovateľa
Starosta predložil návrh na overovateľov zápisnice a poverenie písaním zápisnice nasledovne:
Zapisovateľka: Mgr. Monika Huráková, pracovníčka obce

K bodu 2. Informácia predsedkyne miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu (predkladá predsedkyňa volebnej komisie
Mgr. Alžbeta Klinovská)

Mgr. Alžbeta Klinovská ako predsedkyňa miestnej volebnej komisie vo voľbách do Orgánov
samosprávy obce Klin predniesla prítomným výsledky volieb.
Účasť vo voľbách bola 62,86 %.
Za starostu obce bol zvolený:
Karol Revaj - počet platných hlasov 649.
Za poslancov OZ boli zvolení títo poslanci:
1. Ing. Peter Jendroľ – počet platných hlasov 591
2. Ing. Peter Luka – počet platných hlasov 522
3. Dušan Gonšenica – počet platných hlasov 504
4. Viliam Bahleda – počet platných hlasov 502
5. Ľudovít Svetlošák – počet platných hlasov 492
6. Dominik Tomaštík – počet platných hlasov 476
7. Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková – počet platných hlasov 466
8. Pavol Večerek – počet platných hlasov 454
9. Dávid Mišek – počet platných hlasov 445.
Bližšie informácie ohľadom výsledkov volieb sú prílohou zápisnice.
Zvolený poslanec Viliam Bahleda ospravedlnil svoju neprítomnosť.
Výsledky volieb berie OZ na vedomie.

K bodu 3. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvoleného starostu, zloženie sľubu
novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi
Predsedkyňa MVK odovzdala novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení.
Zvolený starosta Karol Revaj prečítal pred prítomnými sľub. Následne ho potvrdil svojím
podpisom. Predpísaný sľub bol zložený bez výhrad.
Starosta Štefan Peňák odovzdal novozvolenému starostovi insígnie obce Klin.

K bodu 4. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancov novozvoleného Obecného
zastupiteľstva obce Klin a zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva
Starosta odovzdal poslancom osvedčenia o zvolení.

Poslankyňa obce Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková prečítala novozvoleným poslancom
sľub. Následne ho jednotlivo poslanci Ing. Peter Jendroľ, Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica,
Ľudovít Svetlošák, Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek,
Dávid Mišek potvrdili svojím podpisom.

K bodu 5. Príhovor novozvoleného starostu obce
Starosta sa prihovoril prítomným a poďakoval za dôveru.
Príhovor starostu obce berie OZ na vedomie.

K bodu 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
(predkladá starosta obce)

Starosta navrhol poslancom aby predniesli svoje návrhy, resp. pripomienky k predloženému
programu.
Starosta dal hlasovať za uvedený program.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Program rokovania bol schválený.
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 8 z 8 poslancov a OZ je spôsobilé sa
právoplatne uznášať.

K bodu 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie (predkladá starosta obce)
Starosta vysvetlil poslancom akú úlohu má mandátová, návrhová a volebná komisia.
Následne predložil návrhy na zloženie komisií.
Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Peter Jendroľ, Ľudovít Svetlošák
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Mandátová komisia bola schválená.
Návrhovú komisiu v zložení: Dušan Gonšenica, Dávid Mišek
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Návrhová komisia bola schválená.
Volebnú komisiu v zložení: Dominik Tomaštík, Pavol Večerek

ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Volebná komisia bola schválená.
OZ návrhovej komisii ukladá:
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie.
Mandátovej komisii ukladá:
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov
b) zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva.
Mandátová komisia konštatuje, že starosta obce Karol Revaj zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce bez výhrad.
Mandátová komisia konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva – predpísaný sľub bol zložený bez výhrad.
Zároveň zhodnotili, že starostovi a poslancom nebráni nič vo výkone ich mandátu z pohľadu
nezlučiteľnosti funkcií.

K bodu 8. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov
komisií (predkladá starosta obce)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na zriadenie týchto komisií:
1. komisia pre sociálnu oblasť
2. komisia pre školstvo, kultúru a šport
3. komisia pre verejný poriadok a životné prostredie
4. komisiu pre inventarizáciu majetku obce
5. komisia pre výstavbu, územné plánovanie a pôdohospodárstvo
6. komisia pre financie a majetok obce
7. komisiu o ochrane verejného záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Uvedené komisie boli schválené.
Následne starosta navrhol obsadenie týchto komisií z radov poslancov OZ a zamestnancov
obce.
1. KOMISIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ
Starosta navrhuje do tejto komisie za predsedu komisie – Ing. Petra Jendroľa, za člena z radu
poslancov – Bc. Andreu Kekeľákovú Laššákovú a člena z radu obyvateľov obce – Juraja
Baleka. Zapisovateľku navrhuje – Mgr. Moniku Hurákovú.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a dal hlasovať.

ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Predseda, členovia a zapisovateľ komisie boli schválení.
2. KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
Starosta navrhuje do tejto komisie za predsedu – Dušana Gonšenicu, za člena z radu
poslancov – Dominik Tomaštík a členov z radu občanov – Zdenka Triebeľová, Mgr. Renáta
Prisažná, Jana Laššáková. Zapisovateľku navrhuje – Alenu Ptačinovú.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a dal hlasovať.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Predseda, členovia a zapisovateľ komisie boli schválení.
3. KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Starosta navrhuje do tejto komisie za predsedu – Ľudovíta Svetlošáka, za člena z radu
poslancov – Pavla Večereka a člena z radu občanov – Erika Synáka.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a dal hlasovať.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Predseda a členovia komisie boli schválení.
4. KOMISIA PRE INVENTARIZÁCIU MAJETKU OBCE
Starosta navrhuje do tejto komisie za predsedu – Dušana Gonšenicu, za členov z radu
poslancov – Pavla Večereka a Viliama Bahledu, ktorý bude platným členom až po zložení
poslaneckého sľubu a členov z radu zamestnancov obce – Mgr. Máriu Svetlákovú, Petra
Lenčeša a Alenu Ptačinovú.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a dal hlasovať.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Predseda a členovia komisie boli schválení.
5. KOMISIA PRE VÝSTAVBU, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A PÔDOHOSPODÁRSTVO
Starosta navrhuje do tejto komisie za predsedu – Viliama Bahledu, ktorý bude platným
predsedom až po zložení poslaneckého sľubu, za členov z radu poslancov – Ing. Petra Luku
a Dávida Mišeka a členov z radu občanov – Ing. Petra Trnčáka a Daniela Prisažného.
Zapisovateľku navrhuje – Ing. Katarínu Košútovú.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a dal hlasovať.

ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Predseda, členovia a zapisovateľ komisie boli schválení.
6. KOMISIA PRE FINANCIE A MAJETOK OBCE
Starosta navrhuje do tejto komisie za predsedu – Ing. Petra Luku, za člena z radu poslancov –
Bc. Andreu Kekeľákovú Laššákovú a člena z radu zamestnancov – Mgr. Máriu Svetlákovú.
Zapisovateľku navrhuje – Mgr. Moniku Hurákovú.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a dal hlasovať.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Predseda, členovia a zapisovateľ komisie boli schválení.
7. KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
Starosta navrhuje do tejto komisie za predsedu – Dávida Mišeka, za členov z radu poslancov
– Ing. Petra Jendroľa a Viliama Bahledu, ktorý bude platným členom až po zložení
poslaneckého sľubu.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a dal hlasovať.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Predseda a členovia komisie boli schválení.

Komisie plnia hlavne funkciu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú. Komisie pri OZ môžu na
svojom úseku môžu plniť svoju funkciu na ktorú sú určené.
Komisia pre sociálnu oblasť – dávky sociálnej pomoci, návštevy rodín – pomoc rodinám,
právna ochrana detí.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport – kultúrno-spoločenské akcie, kultúrne zariadenia,
návrhy, dopĺňanie, školstvo – činnosti ZŠ s MŠ, športovo-kultúrne akcie v obci.
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie – dodržiavanie VZN, ochrana majetku,
životné prostredie, údržba zelene, nakladanie s odpadom.
Komisia pre inventarizáciu majetku obce – inventarizuje majetok obce, hodnotí jeho možnosti
vyradenia, alebo zhodnotenia.
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a pôdohospodárstvo – územný plán, rozvoj obce,
investície, doprava, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, elektrifikácie.
Komisia pre financie a majetok obce – prejednáva návrhy rozpočtu, zmeny, záverečný účet,
úvery nakladanie z majetkom, dane.

Komisia na ochranu verejného záujmu – ide tu o predkladanie finančných písomností starostu
a jeho majetkových pomerov. Nutnosť komisie vyplýva zo zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.. Starosta obce má povinnosť do 30 dní od zloženia sľubu a
každoročne do 31.3. povinnosť predložiť svoje majetkové priznanie a následne ho má táto
komisia preveriť a podať správu pre OZ.

K bodu 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce
(predkladá starosta obce)

V zmysle §13b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v zmysle v znení
neskorších zmien a doplnkov, starosta menuje svojho zástupcu, spravidla na celé funkčné
obdobie, do 60 dní od zloženia sľubu.
Starosta obce menuje za svojho zástupcu poslanca Ľudovíta Svetlošáka.
Zastupovanie starostu obce počas:
- dočasnej práceneschopnosti starostu obce
- dovolenka starostu obce
- pracovná cesta starostu obce v rozsahu viac ako 3 dni
Zastupovanie starostu Ľudovítom Svetlošákom bolo vzaté na vedomie.

K bodu 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce (predkladá starosta obce)
Starosta poveruje Dušana Gonšenicu do funcie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3
tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Poverenie bolo vzaté na vedomie.

K bodu 11. Určenie platu starostu obce (predkladá Mgr. Huráková)
A) Zamestnankyňa obecného úradu Mgr. Monika Huráková, podala poslancom OZ,
informácie ohľadom platu bývalého starostu. Od 1.12.2018 je v platnosti zmena zákona
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov. Menili sa koeficienty výpočtu základnej čiastky platu, preto už
nie je platné ani 30% navýšenie platu schválené predchádzajúcim OZ. Je preto potrebné sa
vyjadriť aj k jeho platu. Návrh je na preschválenie 30% - ného opätovného navýšenia. Je to
iba na 7 dní, pretože zákon je v platnosti od 1.12.2018.
Poslanci nesúhlasia s navýšením až o 30%. Preto p. Huráková navrhla, že ak nechcú o 30% je
tam možnosť navýšenia o 17% vtedy by mu ostala čiastka 2456,- Eur, to je hodnota jeho platu
do 30.11.2018. Poslanci s takýmto navýšením súhlasia.
Starosta požiadal poslancov o schválenie navýšenia platu bývalého starostu o 17%.

ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Navýšenie bolo schválené.
B) Zároveň požiadal o preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky. Keďže sa jeho PP
skončil má nárok na preplatenie celého zostatku nevyčerpanej dovolenky v počte 12,5 dňa. P.
Huráková vysvetlila, že dovolenku mu môžu preplatiť celú nevyčerpanú, alebo len jej časť.
Poslanci sa dohodli na preplatení celého zostatku dovolenky.
Starosta požiadal poslancov o schválenie preplatenia dovolenky bývalého starostu v plnom
rozsahu.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Preplatenie bolo schválené.
C) Plat novozvoleného starostu bol schválený doterajším obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 188/B/1/2018, podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 1. Od 1.12.2018 je v platnosti zmena zá
zákona č. NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v ktorom sa menia koeficienty výpočtu
platu starostu. Preto plat starostu obce Karola Revaja bude po prepočte PM NH 954,- Eur x
koeficient 2,2 vo výške 2 099,- Eur. OZ má právo navýšenia tohto platu až do výšky 60%
kedykoľvek počas funkčného obdobia. Kontrolórka obce vysvetlila poslancom OZ, že má
právo poradného hlasu pri hlasovaní o navýšení platu starostu, preto navrhuje navýšenie
o 40%. Takéto navýšenie navrhuje z dôvodu, že starosta obce už bol počas 2 funkčných
období poslancom OZ a všetci poznáme už jeho a jeho prácu. P. Jendroľ a Gonšenica sa
vyjadrili za navýšenie aj z dôvodu reprezentatívnych nákladov. P. Kekeľáková, Luka
a Večerek sa vyjadrili, že nevidia dôvod na navýšenie platu hneď na začiatku, v každej práci
sa začína od základu, veď keď niečo ukáže tak nie je problém mu ho navýšiť aj v priebehu. P.
Gonšenica hovorí, že navýšenie sa nemusí zobrať ako hodnotenie práce, ale skôr ako
reprezentatívnu zložku, aby keď sa niekam pôjde, nešiel s prázdnymi rukami. P. Luka
navrhuje 20% a p. Kekeľáková, Tomaštík a Večerek súhlasia, tak aby bol motivovaný. P.
Tomaštík doplnil, že sa mu môže znova prehodnotiť aj po pol roku. P. Jendroľ hovorí, že by
bolo dobré navýšenie o 40% aj z dôvodu zapracovania do rozpočtu a keď bude mať OZ názor,
že mu nepatrí, tak sa vždy dá upraviť. P. Tomaštík sa opýtal, či môže starosta povedať, že
navýšenie nechce, odpovedal p. Jendroľ, že môže, ale rozhoduje a schvaľuje to OZ. P.
Večerek navrhol navýšenie o 30% a potom sa uvidí. Poslanci súhlasili.
ZA hlasovali: Ing. Peter Jendroľ Ing. Peter Luka, Dušan Gonšenica, Ľudovít Svetlošák,
Dominik Tomaštík, Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková, Pavol Večerek, Dávid Mišek t.j. 8
z prítomných 8 poslancov OZ, ZDRŽAL SA – 0, PROTI – 0.
Navýšenie o 30% bolo schválené.

K bodu 12. Rôzne
Starosta prítomných poslancov pozval na nasledujúce OZ, ktoré sa bude konať 13.12.2018.
Zastupiteľstvo by bolo o 15:30. Budú sa prerokovávať VZN a rozpočet obce. Je to posledný
možný termín na zastupiteľstvo, pretože platné VZN a rozpočet musia byť vyvesené 15 dní

pred tým ako nadobúdajú platnosť. Vysvetlil poslancom, kde môžu získať informácie
ohľadom bodov, ktoré sa budú prejednávať.

K bodu 13. Uznesenie (predkladá predseda návrhovej komisie)
Člen návrhovej komisie Dušan Gonšenica prečítal návrh na uznesenie. Keďže za každý bod
sa hlasovalo jednotlivo, hlasovanie za celok nie je potrebné.
Návrh uznesenia bol prijatý.

Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil.

Karol Revaj
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Bc. Andrea Kekeľáková Laššáková
Ing. Peter Luka

Zapísala: Mgr. Monika Huráková

