Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Černochov,
konaného dňa 12.12.2014
______________________________________________________________________
Prítomní:
Darina Šipošová, doterajšia starostka obce
Angela Kálmánová, novozvolená starostka obce
Poslanci : Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Kristína Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori
Neprítomní:
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: Doterajší poslanci : Karol Rosoha,
Predseda miestnej volebnej komisie : Zuzana Hanková
Verejnosť:
Tünde Katonaová, Agáta Buzásová, Mgr., Irena Zádoryová,
Agáta Györiová, Helena Kováčová, Matej Kálmán, Vladimír Paľko,
Zuzana Hanková
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom OZ
4. Zloženie sľubu novovzvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
6. Vystúpenie starostky
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostky obce
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Na začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva Angela Kálmánová novozvolená
starostka obce odovzdala Zuzane Hankovej predsedovi miestnej volebnej komisie vzdanie sa
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, a týmto sa poslancom obecného zastupiteľstva
stáva náhradník Mgr. Kristína Pappová Rosohová. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice.
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolala doterajšia starostka obce p. Darina Šipošová v lehote 30 dní ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla
doterajšia starostka obce p. Darina Šipošová. Privítala na zasadnutí novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorí boli vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zvolení do
funkcie, predsedu miestnej volebnej komisie, doterajších poslancov a všetkých občanov, ktorí
sa zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva, sú prítomní 5
poslanci, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 7 zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné. Rokovanie
ustanovujúceho zasadnutia sa riadi v zmysle stanovených bodov uvedených v pozvánke.
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia sa riadi v zmysle stanovených bodov uvedených v
pozvánke. Program vyplýva i z metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky z 20. októbra 2014. Doterajší starosta obce venuje osobitnú pozornosť príprave
ustanovujúceho zasadnutia, pričom úzko spolupracuje s novozvoleným starostom.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Štefan Laczko
Ladislav Zádori
Zapisovateľka:

Beáta Kováčová

K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom OZ
O výsledkoch voľby starostu a a volieb do obecného zastupiteľstva infomovala prítomných
Zuzana Hanková predseda miestnej volebnej komisie. Odovzdala osvedčenia o zvolení
novozvolenej starostke obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí požiadala
starostka obce predsedu miestnej volebnej komisie o prečítanie znenia sľubu.

doterajšia

K bodu 4. Zloženie sľubu novovzvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí doterajšia starostka obce
prečítala znenie sľubu, ktorý znie: ,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.
Novovzvolená starostka obce po prečítaní sľubu potvrdila podpisom pod text sľubu
napísaného na osobitnom liste. Sľub tvorí prílohu tejto zápisnice.
Doterajšia starostka obce odovzdala novozvolenej starostke obce po zložení sľubu insígnie a
vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Týmto sa novozvolená starostka obce
ujala vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
Následne poprosila novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva k zloženiu sľubu.
Novozvolená starostka obce prečítala znenie sľubu poslanca, ktorý znie: ,Sľubujem na svoju
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce dodržiava
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. Poslanci skladali sľub podpisom pod text
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sľubu napísaného ma osobitnom liste, pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v
abecednom poradí. Sľub tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po zložení sľubu novozvolená starostka obce overila, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa a oznámi to prítomným. Skonštatovala, že z celkového počtu 5
poslancov obecného zastupiteľstva, sú prítomní 5 poslanci, teda Obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné v zmysle § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
K bodu 6. Vystúpenie starostky obce
Novozvolená starostka obce predniesla svoj príhovor, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starostka obce predložila poslancom návrh programu rokovania.
Program na dnešné zasadnutie OZ poslanci obecného zastupiteľstva obdržali s pozvánkou
a takisto bol vyvesený na úradnej tabuli, podľa § 12 ods. 4 návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva, po prečítaní návrhu programu sa spýtala poslancom, či má niekto
návrh na doplnenie a zmenu programu jednania, doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh.
Starostka obce za bod 1/ Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí
hlasovať.
Hlasovanie:
za:
5 ( Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Kristína Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori
proti :
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/UST/A/2014
Obecné zastupiteľstvo v Černochove
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 Angela Kálmánová
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Norbert Bacskai,
Beáta Kováčová,
Štefan Laczko,
Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori
Návrhy poslancov:
Poslanci mali pozmeňujúce návrhy k programu rokovania.
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Poslankyňa Beáta Kováčová, uviedla, že spolu s pozvánkou neobdržali žiadne materiály,
podklady na základe čoho majú rozhodovať o plate starostu obce, neobdržali ani uznesenie o
rozsahu výkone funkcie novozvoleného starostu, bývalý poslanec Karol Rosoha uviedol, že
bolo vyvesené ešte v auguste 2014 na úradnú tabuľu k nahliadnutiu, ale poslanci uviedli, že
teraz s pozvánkou neobdržali, ani to, že v obci aké komisie fungujú, aká je ich náplň práce, po
prerokovaní preto poslanci navrhli zmenu programu rokovania, bod 8, 9 prerokovať na
najbližšom zasadnutí OZ.
Starostka obce dala za pozmeňujúci návrh hlasovať.
Hlasovanie:

za:

5 ( Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Kristína Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori
proti :
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/UST/B/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Černochov
schvaľuje
pozmeňujúci návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva takto:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom OZ
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
6. Vystúpenie starostky obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 8 . Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
OZ
Ďalej pokračovala starostka obce bodom 8. poverením poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia 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
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak starosta
nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca
starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, ktorá
znie: Ak požiada o zvolanie zasadnutia OZ aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie
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obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho
konanie.
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva. vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Ods. 5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku
zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie OZ, vedie ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Ods. 6 Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca
právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.
Starostka obce dala návrh na poverenie poslanca Mgr. Kristínu Pappovú Rosohovú
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. Dala za návrh hlasovať.
Hlasovanie:

za:

5 ( Norbert Bacskai, Beáta Kováčová, Štefan Laczko,
Kristína Pappová Rosohová, Mgr., Ladislav Zádori
proti :
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/UST/C/2014
Obecné zastupiteľstvo v Černochove
poveruje
poslanca Mgr. Kristínu Pappovú Rosohovú (uviesť meno a priezvisko) 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.
K bodu 9. Diskusia
V diskusii vystúpil:
 Vladimír Paľko, občan obce a došlo k výmene názorov medzi ním a bývalou
starostkou obce Darinou Šipošovou,
 ohľadom odpracovaných povinných 32 hod. v obci. a o znížení dávky sociálnej
pomoci,
 ohľadom zoznamu občanov, ktorí dostali peniaze za povodeň, a bola požiadaná, aby
zoznam vyložila, ale bývala starostka obce nevyložila zoznam,
 ohľadom parku,
 ohľadom kosenia pre pána Jambora veľa obecného úradu ,
 ohľadom prác s bagrom pri dome G. Boršodi,
 do diskusie sa prihlásil aj poslanec Štefan Laczko, tiež ohľadom zoznamu za povodeň,
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 potom došlo k výmene názorov aj s bývalou poslankyňou obcei Irenou Zádoryovou.
K bodu 10. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 h.
Zapísal/(a): Beáta Kováčová
....................................................
Angela Kálmánová, starostka obce
Overovatelia:
Štefan Laczko
Ladislav Zádori

…....................................
........................................
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