Z Á P I S N I C A č. 1/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 5.
decembra 2018 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu vo volebnom období 2018 2022.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce,
administratívna pracovníčka obecného úradu, hlavná kontrolórka obce, dve administratívne
pracovníčky obecného úradu, predsedníčka miestnej volebnej komisie, miestny pán farár
a jeden zástupca verejnosti.
Program:
1. Otvorenie a určenie zapisovateľa.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Slaská.
3. Odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu starostom obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu obce, schválenie programu a voľba overovateľov zápisnice.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 a 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
8. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
obce, voľba jej členov a predsedu.
9. Určenie platu starostu obce.
10. Záver.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Daniel Gelien, ktorý konštatoval, že
podľa prezenčnej listiny je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní štyria
poslanci obecného zastupiteľstva. Na začiatku zasadnutia zaznela hymna Slovenskej
republiky.
K bodu č. 2
Prítomná predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Jana Tomková oboznámila prítomných
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Slaská. Konkrétne uviedla, že počet
voličov zapísaných do zoznamu bol 410, počet voličov zúčastnených na hlasovaní bol 238,
počet odovzdaných obálok 238, počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva
bol 235 a počet platných hlasov pre voľbu starostu obce bol 238. Ďalej uviedla, že za
poslancov boli zvolení nasledovní kandidáti – p. Zdeno Fronc s počtom hlasov 183, p. Jozef
Malý s počtom hlasov 180, p. Miriam Ťahúňová s počtom hlasov 168 a p. Miroslav Hric
s počtom hlasov 148. Za starostu obce bol zvolený p. Daniel Gelien s počtom hlasov 183.

K bodu č. 3
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Jana Tomková po prednesení výsledkov volieb do
orgánov samosprávy obce Slaská, odovzdala prítomným kandidátom na poslancov
a prítomnému kandidátovi na starostu obce osvedčenia miestnej volebnej komisie o zvolení za
poslancov Obecného zastupiteľstva v Slaskej a za starostu obce Slaská.
K bodu č. 4
Prítomný starosta obce odovzdal vedenie rokovania poslankyni p. Miriam Ťahúňovej
a odovzdal jej aj insígnie obce. Poslankyňa p. Miriam Ťahúňová oboznámila prítomných, že
sa pristúpi k zloženiu sľubu starostu obce, odovzdajú sa mu insígnie obce a odovzdá sa mu
vedenie zasadnutia. Následne prečítala nahlas sľub starostu obce a požiadala prítomného p.
Daniela Geliena, aby súhlas s obsahom sľubu vyjadril svojim podpisom pod uvedeným
sľubom. Staronový starosta obce sľub podpísal bez výhrad. Po podpísaní sľubu mu
poslankyňa p. Miriam Ťahúňová odovzdala insígnie obce a tiež vedenie zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 5
Staronový starosta oboznámil prítomných, že sa pristúpi k zloženiu sľubu poslancov
obecného zastupiteľstva. Celý akt prebehne tak, že starosta obce nahlas prečíta sľub poslanca
obecného zastupiteľstva a následne pristúpi ku každému poslancovi, aby súhlas s obsahom
sľubu vyjadril podpisom pod uvedeným sľubom. Následne starosta obce sľub poslanca
obecného zastupiteľstva nahlas prečítal a jednotlivo pristúpil ku každému poslancovi, aby
sľub každý z nich podpísal. Zvolení poslanci podpísali sľub bez výhrad. Po tomto akte
starosta obce požiadal prítomných, aby povstali a minútou ticha si uctili spolu s ním pamiatku
na Ing. Arnošta Götha, ktorý tiež kandidoval na poslanca obecného zastupiteľstva, ale náhle
ešte pred konaním volieb umrel. Všetci prítomní minútou ticha vzdali úctu doterajšiemu
zástupcovi starostu obce Ing. Arnoštovi Göthovi.
K bodu č. 6
V úvodnom príhovore starosta obce poďakoval všetkým, ktorí kandidovali a prejavili tak
záujem o veci verejné v obci. Tiež vyslovil konštatovanie, že nielen voľby, ale aj predvolebná
kampaň, boli pokojné a ich predmetom boli len priority jednotlivých kandidátov, čo
potvrdzuje určitú kultúru vyspelosti demokracie na území obce. Vyjadril nádej, že obec bude
pokračovať v rozvoji ako doteraz a že spolupráca starostu a poslancov bude mať jediný cieľ
a tým bude zvýšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov obce. Po úvodnom slove
predložil na schválenie program ustanovujúceho zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
a navrhol zobrať na vedomie výsledky volieb, vystúpenie zvoleného starostu a konštatovať, že
zvolený starosta a zvolení poslanci zložili zákonom predpísané sľuby. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/A zobralo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Slaská
a vystúpenie zvoleného starostu obce. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/B konštatovalo,
že zvolený starosta Mgr. Daniel Gelien zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a že
zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Slaskej – Zdeno Fronc, Ing. Miroslav Hric, Ing.
Jozef Malý a Ing. Miriam Ťahúňová, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/2018 schválilo program zasadnutia
obecného zastupiteľstva s obsahom uvedeným v tejto zápisnici a schválilo za overovateľov
zápisnice poslancov – p. Jozef Malý a p. Miriam Ťahúňová.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predložil starosta obce návrh, aby obecné zastupiteľstvo schválilo poverenie pre poslanca
Miroslava Hrica v zmysle ustanovení § 12 ods.2, 3, 5 a 6. Ide o poverenie, kedy pre nečinnosť
starostu koná poverený poslanec. Aj keď v histórii obce nebolo nikdy potrebné využiť
uvedené ustanovenia zákona, je zo zákona potrebné mať schválené takéto poverenie, ak by
k takejto situácii predsa len došlo. V rozprave sa poslanci s návrhom starostu stotožnili
a uznesením č. 3/2018 obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Ing. Miroslava Hrica
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Starosta obce navrhol zriadiť pri obecnom zastupiteľstve len jednu komisiu a to komisiu pre
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorej zriadenie je povinné
z príslušného zákona. Vzhľadom na malý počet poslancov (5) iné komisie starosta nenavrhol
s tým, že v prípade akejkoľvek žiadosti alebo podnetu, sa takáto vec zaradí priamo na
rokovanie obecného zastupiteľstva, kde sa k tomu môže vyjadriť každý poslanec, hlavná
kontrolórka obce, ale aj verejnosť. Za členov navrhovanej komisie starosta navrhol všetkých
poslancov (neposlanci členmi uvedenej komisie byť nemôžu) a za predsedu uvedenej komisie
navrhol poslanca p. Zdena Fronca, ktorý bol predsedom tejto komisie aj doteraz. Poslanci
v rozprave nemali pripomienky a ani iné návrhy a obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/A
zriadilo Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
a uznesením č. 4/B zvolilo Zdena Fronca, Ing. Miroslava Hrica, Ing. Jozefa Malého a Ing.
Miriam Ťahúňovú za členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce a zvolilo p. Zdena Fronca za predsedu uvedenej komisie.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva zastupiteľstvo určuje zvolenému
starostovi obce aj plat. Administratívna pracovníčka obecného úradu p. Hurtíková spracovala
pre poslancov materiál s výpočtom základného zákonného platu starostu obce a tiež
alternatívu, ak by chcelo obecné zastupiteľstvo zachovať starostovi obce doterajšiu výšku
platu, pričom uviedla, že obecné zastupiteľstvo môže základný zákonný plat starostovi obce
zvýšiť až o 60 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Poslanci v rozprave konštatovali, že ekonomická kondícia obce je dobrá, že obec realizuje už
tretí významný europrojekt a starosta obce sa ako manažér osvedčil a preto prevládol názor,
že by mal mať plat zachovaný vo výške, aký poberá v súčasnosti. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/2018 určilo plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 1 zákona NRSR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, zvýšený o 40% v zmysle § 4 ods. 2 uvedeného zákona.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva neurčil.
Zapísala: Mgr. Zuzana M o j ž i š o v á, v.r.

Mgr. Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

Ing. Jozef M a l ý, v.r.
overovateľ

Ing. Miriam Ť a h ú ň o v á, v.r.
overovateľka

