Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach
konaného dňa 04.12.2018 o 18.00 hod
vo veľkej sále Kultúrneho domu v Dolných Obdokovciach
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1)
Úvodné náležitosti:
a)
otvorenie zasadnutia,
b)
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c)
oznámenie výsledkov voľby starostu/primátora a volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi/primátorovi
a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d)
zloženie sľubu novozvoleného starostu/primátora, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom/primátorom,
e)
zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f)
vystúpenie starostu/primátora.
2)
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3)
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
4)
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov.
5)
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
6)
Určenie platu starostu.
7)
Záver.
K bodu 1 a)
Zaznela štátna hymna.
Zasadnutie otvoril doterajší a zároveň novozvolený starosta obce Ing. Marián Paulisz.
K bodu 1 b)
Za zapisovateľku sú určené Mgr. Mária Beneová a Helena Lacová, zamestnankyne Obecného
úradu v Dolných Obdokovciach. Za overovateľov zápisnice určil Patrika Gyepesa a Mgr.
Miloša Tigyiho. Hlasovať sa bude po zložení sľubu poslancov OZ.
K bodu 1 c)
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Bernardína Beneová oboznámila prítomných
s výsledkami voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdala starostovi
a poslancom OZ osvedčenia o zvolení.
K bodu 1 d)
Predsedníčka miestnej volebnej komisie vyzvala novozvoleného starostu k zloženiu sľubu
starostu obce, čo Ing. Marián Paulisz uskutočnil prečítaním sľubu v slovenskom aj
v maďarskom jazyku a jeho potvrdením prehlásením „Sľubujem“ a svojím podpisom.
K bodu 1 e)
Novozvolený starosta obce vyzval Ing. Dušana Lydika k prečítaniu sľubu poslanca obecného
zastupiteľstva v slovenskom jazyku. V súlade so zákonom Patrik Gyepes prečítal sľub poslanca
aj v maďarskom jazyku. Poslanci potvrdili zloženie sľubu prehlásením „Sľubujem“ a svojim
podpisom. Starosta obce konštatoval, že prítomní sú šiesti zo siedmich volených poslancov.
Jeden poslanec je neprítomný, je ospravedlnený, funkciu poslanca obecného zastupiteľstva
prijíma a sľub zloží na najbližšom zasadnutí, ktorého sa zúčastní. Obecné zastupiteľstvo je

uznášaniaschopné. Mgr. Mária Beneová, zamestnankyňa obecného úradu informovala všetkých
poslancov ako i členov komisií o ochrane osobných údajov, ktoré musia dodržiavať v zmysle
nového zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poslanci boli poučení a náležité
podklady ako je vyhlásenie, súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) podpísali. Predmetné podklady
budú predložené aj členom zvolených komisií.
K bodu 1 f)
Príhovor starostu obce v slovenskom a maďarskom jazyku.
Starosta obce Ing. Marián Paulisz sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým za podporu
a dôveru pri voľbách, poslancom pogratuloval a tiež sa im poďakoval za ich spoluprácu a úsilie,
ktoré vynaložili počas 4 rokov pri zveľaďovaní našej obce. Vedenie obce má v rukách veľkú
mieru zodpovednosti, spoločnou prácou sa dokáže veľa vecí a plánov zrealizovať, čoho
dôkazom sú viditeľné výsledky. Obec naďalej budeme spoločne rozvíjať, nezabúdame ani na
mladých ani na seniorov a vytvárame možnosti, ktoré smerujú ku kvalite života v obci, aby
občania žili vo svojej obci spokojne a viedli plnohodnotný život.
Príhovor kontrolórky obce.
Mgr. Magdaléna Dojčanová sa všetkým prítomným prihovorila, predstavila sa ako hlavná
kontrolórka obce, ktorá vo verejnej správe pracuje 30 rokov. Je kontrolórkou vo viacerých
obciach a našu obce zhodnotila veľmi pozitívne vo veci odbornosti, rozhodnosti starostu obce
a poslancov. Podporou, porozumením a spoločnými silami sa obec rozvíja a naďalej všetkým
želá mnoho síl, úspechov v dosiahnutí cieľov v prospech všetkých obyvateľov obce.
K bodu 2
Starosta dal na hlasovanie návrh programu, ktorý bol prečítaný v úvode zasadnutia.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Starosta obce dal návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Dušan Lydik a Bc. Mário Šranko
poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal (Bc. Mário Šranko),
Starosta obce dal návrh na zloženie overovateľov zápisnice: Patrik Gyepes a Mgr. Miloš Tigyi
poslancom na hlasovanie.
Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal (Mgr. Miloš Tigyi)
K bodu 3
Starosta obce dal návrh na zriadenie komisií
a) Komisiu športu, kultúry, vzdelávania a mládeže
b) Komisiu výstavby, územného plánovania a rozvoja obce
c) Komisiu finančnú a pre správu obecného majetku
d) Komisiu sociálnu, verejného poriadku a bytového zabezpečenia občanov obce
Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného
zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce dal návrh na zriadenie Komisie športu, kultúry, vzdelávania a mládeže poslancom
na hlasovanie.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
K bodu 3 a)
Obecné zastupiteľstvo u r č u j e náplň práce Komisie športu, kultúry, vzdelávania a mládeže
a to:
1. Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
2. Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a

organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
3. Posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
4. Vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
5. Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
6. Spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne.
7. Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti,
školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v
obci,
8. Koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci,
9. Posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych
historických pamiatok,
10. Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
11. Spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho
regióne.
12. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie za predsedu Komisie športu, kultúry, vzdelávania a
mládeže Mgr. Petra Gálika. Menovaný funkciu prijal.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Starosta obce dal návrh na hlasovanie za členov Komisie športu, kultúry, vzdelávania a mládeže
z radov poslancov OZ: Mgr. Miloš Tigyi, Peter Lüley a z radov občanov: Ľudovít Lidik,
Vojtech Benc a Angelika Gyepesová. Menovaní funkciu prijali.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
K bodu 3 b)
Obecné zastupiteľstvo u r č u j e náplň práce Komisie výstavby, územného plánovania
a rozvoja obce a to:
1. Podieľa sa na aktualizácii územného plánu – pripomienky a návrhy, iniciuje obstaranie
podrobnejšej dokumentácie t.j. územný plán.
2. Podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút.
3. Spracováva priority trvalo udržateľného rozvoja obce.
4. Navrhuje spracovanie koncepcie ochrany prírody aj pamiatok na území obce.
5. Odporúča stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku obce s ohľadom
na účel využitia a stavebno-technického riešenia.
6. Podieľa sa na výberových konaniach – súťažné podklady –stanovuje technické špecifikácie
so zameraním na stavebné objekty.
7. Vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi.
8. Výruby drevín – odporúča stanoviská k zložitejším prípadom
9. Náhradná výsadba v obci - odporúča a navrhuje plochy a druhové zloženie.
10. Koncepčná tvorba zelene – odporúča spôsob ochrany zelene.
11. Spolupracuje s obcou pri príprave a realizácii dopravných stavieb na území obce
a vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru.
12. Odporúča a navrhuje riešenia opráv a údržby komunikácií na území obce.
13. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie za predsedu Komisie výstavby, územného plánovania
a rozvoja obce Ing. Dušana Lydika. Menovaný funkciu prijal.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

Starosta obce dal návrh na hlasovanie za členov Komisie výstavby, územného plánovania
a rozvoja obce z radov poslancov: Patrik Gyepes, Norbert Gyepes a z radov občanov: František
Kondé, Peter Tkáč. Menovaní funkciu prijali.
Hlasovanie: 5 za, 1 proti (Bc. Mário Šranko), 0 sa zdržalo
K bodu 3 c)
Obecné zastupiteľstvo u r č u j e náplň práce Komisie finančnej a pre správu obecného majetku
a to:
1. Príprava rozpočtu obce, rozpočtových opatrení, prerokovanie a vydanie stanovísk k rozpočtu
2. Prerokovanie a vydanie stanovísk k záverečnému účtu obce, hospodáreniu obce,
k poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce
3. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v oblasti financií, majetku obce, hospodárenia a rozpočtových pravidiel
4. Prerokovanie a vydanie stanovísk k prijímaniu návratných zdrojov financovania – úvery,
pôžičky
5. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v sociálnej oblasti
6.Prerokovanie a vydanie stanovísk k poskytovaniu jednorazovej sociálnej výpomoci,
prideľovaní návratných finančných prostriedkov a sociálnych pôžičiek
7. Prerokovanie a vydanie stanovísk k prideľovaniu obecných bytov
8. Vykonávanie sociálnych šetrení v rodinách
9. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom v sociálnej oblasti, príprava a organizácia
spoločenských podujatí
10. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v sociálnej oblasti
11. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie za predsedu Komisie finančnej a pre správu obecného
majetku Patrika Gyepesa. Menovaný funkciu prijal.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Starosta obce dal návrh na hlasovanie za členov Komisie finančnej a pre správu obecného
majetku z radov poslancov: Mgr. Peter Gálik, Mgr. Miloš Tigyi a z radov občanov: Kamila
Gajdošíková. Menovaní funkciu prijali.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
K bodu 3 d)
Obecné zastupiteľstvo určuje náplň práce komisie, a to:
1. Prerokovanie a vyjadrenie k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu v sociálnej oblasti
2.Prerokovanie a vydanie stanovísk k poskytovaniu jednorazovej sociálnej výpomoci,
prideľovaní návratných finančných prostriedkov a sociálnych pôžičiek
3. Prerokovanie a vydanie stanovísk k prideľovaniu obecných bytov
4. Vykonávanie sociálnych šetrení v rodinách
5. Prerokovanie a vydanie stanovísk k problémom v sociálnej oblasti, príprava a organizácia
spoločenských podujatí
6. Príprava a spolupodieľanie sa na príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných
predpisov obce v sociálnej oblasti
7. Spolupráca s ostatnými komisiami, starostom a obecným úradom.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie za predsedu Komisie sociálnej, verejného poriadku
a bytového zabezpečenia občanov obce Petra Lüleya. Menovaný funkciu prijal.
Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 1 sa zdržal (Bc. Mário Šranko)

Starosta obce dal návrh na hlasovanie za členov Komisie sociálnej, verejného poriadku
a bytového zabezpečenia občanov obce z radov poslancov: Ing. Dušan Lydik, Bc. Mário
Šranko. Menovaní funkciu prijali.
Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 1 sa zdržal (Bc. Mário Šranko)
K bodu 4
Starosta obce oboznámil prítomných s povinnosťou zriadiť komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov a dal návrh na hlasovanie zriadiť túto komisiu.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Starosta obce dal návrh na hlasovanie za predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov Mgr. Petra Gálika.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 zdržalo sa
Starosta obce dal návrh za členov zvoliť z radov poslancov OZ, ktorí sú zároveň aj predsedovia
jednotlivých komisií: Ing. Dušan Lydik, Patrik Gyepes, Peter Lüley.
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 zdržalo sa
K bodu 5
Starosta obce vysvetlil prítomným §12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a význam poverenia poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v zákone stanovených prípadoch. Poslanci návrh starostu o poverení
poslanca p. Ing. Dušana Lydika schválili pomerom hlasov: 5 za, 0 proti, 1 sa zdržal (Ing. Dušan
Lydik).
K bodu 6
Starosta obce oboznámil prítomných, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu,
základný plat je určený súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a príslušného
násobku podľa počtu obyvateľov. Zastupiteľstvo môže tento plat stanovený podľa § 3 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
Základný plat je vypočítaný súčinom priemernej mesačnej mzdy v NH za rok 2017 vo výške
954,00 € a násobkom 2,20 podľa počtu k 31.12.2017 je v obci Dolné Obdokovce 1168
obyvateľov, čo sa rovná sume 2098,80 €.
V diskusii poslancov sa Mgr. Miloš Tigyi vyjadril, že základný plat nie je najväčší motivačný
faktor, no predovšetkým treba zohľadniť dosiahnuté výsledky počas štyroch rokov a preto
navrhuje 40 % navýšenie mesačného platu starostu obce. Pani kontrolórka upozornila, že dané
navýšenie mohlo byť najviac 70 %-né, v novom znení 60 %-né. Ing. Dušan Lydik pripomenul,
že sa jedná o druhé volebné obdobie práce starostu obce, v prvom mal navýšenie základného
platu vo výške 20 %, preto teraz navrhuje navýšenie 40 %. Ostatní poslanci tiež navrhujú 40 %
navýšenie okrem Bc. Mária Šranka, ktorý navrhol 20% navýšenie s neskorším prehodnotením
zvýšenia platu starostu podľa dosiahnutých výsledkov.
Starosta obce dal poslancom na hlasovanie prvý návrh zvýšenia mesačného platu starostu obce
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 mesačný plat starostu Ing.
Mariána Paulisza vo výške súčtu základného platu a navýšenia 40 %.
Hlasovanie: 5 za, 1 proti (Bc. Mário Šranko), 0 sa zdržalo.
Starosta obce dal poslancom na hlasovanie druhý návrh zvýšenia mesačného platu starostu
obce 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 mesačný plat starostu Ing.
Mariána Paulisza vo výške súčtu základného platu a navýšenia 20 %.
Hlasovanie: 1 za, 5 proti (Patrik Gyepes, Ing. Dušan Lydik, Norbert Gyepes, Peter Lüley, Mgr.
Miloš Tigyi), 0 sa zdržalo.
K bodu 7
Starosta obce a poslanci sa poďakovali všetkým obyvateľom za dôveru, prejavenú vo voľbách,
za dobrú vzájomnú spoluprácu, vyjadrili, že hodlajú byť prínosom a budú nápomocní pri
zveľaďovaní obce ako i jeho obyvateľom. Ďakujú za uznanie, ale príjmu aj konštruktívnu
kritiku, ktorá môže viesť k zlepšeniu pracovných výkonov a zlepšiť medziľudské vzťahy.
Starosta obce sa vyjadril, že naďalej bude obec rozvíjať tak, aby každý obyvateľ bol hrdý na
obec, v ktorej býva.
Na záver poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť a vyhlásil ustanovujúce
zasadnutie OZ za ukončené.
Zapísala: Mgr. Mária Beneová .......................................
Helena Lacová ......................................
Overovatelia zápisnice:
Patrik Gyepes

............................................

Mgr. Miloš Tigyi

............................................

