Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kečovo,
konaného dňa 04.12.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Július Lörincz, starosta obce
Poslanci: Mgr. Tibor Bernáth, Gergely Garaj, Martin Garaj, Mgr. Gabriela
Kopša Caban, Ladislav Slovik.
Neprítomní: Ďalší prítomní: Katarína Hubayová , hlavná kontrolórka obce
Verejnosť: viď prezenčnú listinu
RNDr. Zdena Örvösová – predseda miestnej volebnej komisie
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
(ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva)
5.Voľba pracovnej komisie - návrhovej komisie
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
(oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva)
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
11. Rôzne
12. Záver
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Bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Július Lörincz, starosta obce Kečovo. Privítal všetkých prítomných.
.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určil Katarínu Hubayovú.
K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva oboznámil predseda miestnej volebnej komisie RNDr. Zdena
Örvösová.
b) Nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a
prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
c) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva starostovi obce.
d) Nasledovalo vystúpenie novozvoleného starostu, ktorý vo svojom prejave
nezabudol poďakovať za prejavenie dôvery pri hlasovaní.

Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kečove
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Obce Kečovo Július Lörincz
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: : Mgr. Tibor Bernáth, Gergely Garaj, Martin Garaj, Mgr.
Gabriela Kopša Caban, Ladislav Slovik.
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Hlasovanie:

za:
5
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4 Schválenie programu a overovateľov zápisnice
Starosta obce Kečovo Július Lörincz oboznámil novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva s programom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K programu neboli žiadne pripomienky.
Dal návrh na overovateľov zápisnice: Gergely Garaj, Ladislav Slovik.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali námietky.

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kečove schvaľuje:
a) program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kečove.
b) overovateľov zápisnice: Gergely Garaj, Ladislav Slovik.
Hlasovanie:

za: 5
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovanie: 0

K bodu 5 Voľba pracovnej komisie - návrhovej komisie
Starosta obce Kečovo Július Lörincz dal návrh na návrhovú komisiu: Mgr. Gabriela Kopša
Caban, Mgr. Tibor Bernáth. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kečove
volí
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Gabriela Kopša Caban, Mgr. Tibor Bernáth

Hlasovanie:

za: 5
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovanie: 0

K bodu 6 Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce Kečovo Július Lörincz informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že
zastupovaním starostu poveruje Mgr. Gabriela Kopša Caban.
Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 4/2018
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Obecné zastupiteľstvo v Kečove
berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Mgr. Gabriela
Kopša Caban.
Hlasovanie:

za: 5
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovanie: 0

K bodu 7 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta obce Kečovo Július Lörincz poveril zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva Mgr. Gabrielu Kopša Caban, v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, poslanca obecného zastupitelstva.
Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kečove
poveruje
poslanca Mgr. Gabrielu Kopša Caban, 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

za: 5
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovanie:

0

K bodu 8 Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce Kečovo Július Lörincz hovoril o tom, že teraz sa zriadi v obci komisia, ktorá je
povinná zo zákona, postupne sa budú zriaďovať komise, ktoré obec bude potrebovať.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky:
Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kečove
A.zriaďuje
komisiu, a to Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
B.volí
a) predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: Martin Garaj
b) členovia komisie : Gergely Garaj, Mgr. Tibor Bernáth
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Hlasovanie:

za: 5
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovanie: 0

K bodu 9 Určenie platu starostu obce
Hlavnou kontrolórkou obce Katarínou Hubayovou bol prečítaný návrh na určenie platu
starostu obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva využili možnosť zvýšenia platu o 10 % v súlade s § 4 ods. 2
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kečove
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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku 1,65 s účinnosťou od zloženia
04.12.2018.
schvaľuje

v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 10 % mesačne.
Hlasovanie:
za: 4

: (Mgr. Tibor Bernáth, Gergely Garaj, Martin Garaj, Mgr.

Gabriela Kopša Caban)
proti : 1 (Ladislav Slovik)
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovanie: 0
K bodu 10 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce Katarína Hubayová predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 8/2018
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Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2019.
Hlasovanie:

za: 5
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 11. Rôzne
-

-

-

-

-

Starosta obce Kečovo Július Lörincz podal stručnú informáciu o prácach poslancov
obecného zastupiteľstva, čo ich čaká v nasledujúcom roku.
Bc. Nikola Erdélyiová sa dostavila na zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu,
ako predsedkyňa ZRPŠ pri Materskej škole v Kečove, že na dvor základnej školy by
bolo dobré zabezpečiť vianočný stromček, no poprosila, aby mal aj krásny vzhľad, nie
tak ako doteraz. Prijali by aj umelý stromček, poprípade kúpiť živý. Ako členovia
ŽRPŠ by sa radi zapojili do vianočných príprav. Bolo by to pre nich vítané.
Starosta obce Kečovo Július Lörincz odpovedal, že on nemá s tým problém ak sa chcú
zapojiť ako členovia ZRPŠ do vianočných príprav, no to v každom prípade musia
dohodnúť s riaditeľkou Základnej školy v Kečove.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že vianočný program sa
uskutoční dňa 15.12.2018, ešte doteraz sme neurčili, kto bude tohto roku mikulášom
obce.
Poslanec obecného zastupiteľstva v Kečove Ladislav Slovik, dal návrh starostovi obce
Kečovo Júliusovi Lörinczovi, že by prijal ak obecné zastupiteľstvá budú zasadať
mesačne koncom mesiaca a to buď v sobotu večer, poprípade v nedeľu večer.
Csaba Molnár – ako bývalý poslanec obecného zastupiteľstva pripomienkoval, že by
bolo na čase opraviť závory v Domici, nakoľko sú poškodené, už sa o tom hovorilo
a do dnešného dňa oprava nebola prevedená.

K bodu 12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie ustanovujúceho OZ bolo ukončené o 17,30 h.
Zapísal/(a): Katarína Hubayová
Július Lörincz
starosta obce

Overovatelia:
Gergely Garaj

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

Ladislav Slovik

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