OBEC RADIMOV
ZÁPISNICA
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove,
konaného dňa 07.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a
poslancom
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Voľba mandátovej, volebnej komisie
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
11. Menovanie zástupcu starostu obce
12. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
13. Plat starostu obce
14. Schválenie uznesenia
15. Záver

1. Zahájenie
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radimove zahájil Ing. Ján Provazník
starosta obce vo volebnom období 2014 – 2018. Privítal novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva, členku okrskovej volebnej komisie p. Elenu Jurigovú a všetkých prítomných.
Oboznámil ich s programom zasadnutia. Skonštatoval, že sú prítomní všetci novozvolení
poslanci a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ustanovujúce zasadanie
bolo riadne písomne zvolané s uvedením dňa, miesta, hodiny, ako i programu rokovania.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená: Monika Štefková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Tokoš Ivan, Anna Sasová

3. Informácia výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedajúci. p. Provazník vyzval členku okrskovej volebnej komisie obce Radimov p.
Elenu Jurigovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb do obecnej samosprávy,
ktoré sa konali dňa 10.11.2018
Celkom bolo vo volebnom okrsku zapísaných 461 voličov. Z toho sa zúčastnilo 333 voličov,
čo predstavuje 72,23 % účasť. Počet odovzdaných platných hlasov pre starostu bolo 332, pre
obecné zastupiteľstvo 330. Starostom obce Radimov sa pre ďalšie volebné obdobie stala p.
Kristína Biskupičová, NEKA, s počtom 140 získaných hlasov. Ako druhý bol Ivan Tokoš,
NEKA, s počtom 131 hlasov, tretí p. Stanislav Masaryk, KDH, s počtom 61 hlasov.
Do obecného zastupiteľstva boli právoplatne zvolení nasledovní kandidáti:
1. Ivan Tokoš, NEKA
224 hlasov
2. Stanislav Tokoš, Doma Dobre
211 hlasov
3. Ing. Monika Štefková, NEKA
209 hlasov
4. Mgr. Katarína Vaňková, KDH
203 hlasov
5. Ing. Jozef Pavlík, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD
197 hlasov
6. Mgr. Lucia Žilínková, KDH
168 hlasov
7. Bc. Anna Sasová, KDH
154 hlasov

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolená starostka p. Kristína Biskupičová zložila sľub starostu obce a na znak
súhlasu text sľubu podpísala. Predsedajúci p. Ing. Provazník následne odovzdal
novozvolenej starostke Obce Radimov – insígnie a zároveň jej odovzdal vedenie
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Sľub starostu tvorí prílohu zápisnice.

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka obce p. Kristína Biskupičová vyzvala poslancov, aby povstali a prečítala sľub
poslanca. Poslanci po zložení sľubu podľa abecedného poradia podpísali znenie sľubu
a prevzali si z rúk predsedníčky okrskovej volebnej komisie osvedčenie poslanca. Sľub
s podpismi poslancov tvorí prílohu zápisnice.
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6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolená starostka obce p. Kristína Biskupičová v krátkom príhovore poďakovala
starostovi a poslancom, ktorí pôsobili v minulom volebnom období za ich vykonanú
prácu. Novozvoleným poslancom OZ zaželala veľa úspechov do nového volebného
obdobia a v krátkosti ich oboznámila s predstavou plnenia svojho volebného programu
s prioritou dokončenie výstavby IBV.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh programu dnešného zasadnutia.
Keďže k programu nemal žiadny z poslancov doplňujúce návrhy, zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa riadilo ďalej podľa predloženého programu.
8. Voľba mandátovej a volebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Radimove podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení zriaďuje:
1./ Mandátovú komisiu v zložení: Stanislav Tokoš, Ing. Jozef Pavlík, Anna Sasová
a vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:
1a./ Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolu úplnosti ich podpisov pod textom
zákonom podpísaného sľubu.
1b./ zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných prehlásení
zvolených funkcionárov
1c./ podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
2./ Volebnú komisiu v zložení: Mgr. Katarína Vaňková, Mgr. Lucia Žilínková, Ivan
Tokoš a vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:
2a./ dohliadať na priebeh volieb podľa zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb

9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie p. Stanislav Tokoš predniesol správu mandátovej
komisie v ktorej konštatujú že:
a./ Sľub starostky a poslancov OZ a ich podpisy potvrdzujú pravosť zloženia zákonom
predpísaného sľubu.
b./bolo predložené čestné vyhlásenie starostky obce o nezlučiteľnosti funkcie
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10. Poverenie poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Starostka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu poveriť poslanca Ing. Moniku
Štefkovú zvolať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,
3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení

11. Menovanie zástupcu starostu obce
V zmysle zákona o obecnom zriadení menoval starosta obce za zástupcu starostu obce
na volebné obdobie 2018- 2022 Mgr. Katarínu Vaňkovú.

12. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Predseda volebnej komisie Mgr. Katarína Vaňková predniesla návrh na zriadenie komisií,
ktoré sú poradnými a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva. Zložené budú
z poslancov obecného zastupiteľstva a vybraných odborníkov z obyvateľov našej obce.
Vo volebnom období 2018 - 2022 budú pracovať následné komisie, ktorých predsedovia
sú členmi obecného zastupiteľstva a ktorí boli na dnešnom zasadnutí zvolení:
Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu: Stanislav Tokoš
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie: Ing. Monika Štefková
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia: Ing. Jozef Pavlík
Komisia verejného poriadku: Bc. Anna Sasová
Poslanec Stanislav Tokoš dal návrh na doplnenie finančnej komisie o p. Ing. Jozefa
Pavlíka.

13. Určenie platu starostu obce
Zákon o obecnom zriadení hovorí, že plat starostu určuje obecné zastupiteľstvo. Podrobné
úpravy pre výpočet výšky platu však stanovuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Zákon upravuje plat v závislosti od veľkosti obce či mesta. Tento zákon je pre
rozhodovanie obecného zastupiteľstva záväzný. Starostovi patrí plat, ktorý je násobok
priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva krát koeficient podľa
počtu obyvateľov našej obce. (954,00 € x 1,83 = 1745,82 €)
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14. Schválenie uznesenia
Zapisovateľka p. Ing. Monika Štefková predložila návrh na uznesenia, ktoré obecné
zastupiteľstvo schválilo nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo v Radimove na ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľbu predsedov komisií
4. Určenie platu starostu

K prerokovanému bodu č.1 prijalo
Uznesenie č.21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Radimove
A./ berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. predloženú správu mandátovej komisie
B./ konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce p. Kristína Biskupičová zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Ing. Jozef Pavlík, Ing. Monika Štefková, Ivan Tokoš, Stanislav
Tokoš, Mgr. Katarína Vaňková, Bc. Anna Sasová, Mgr. Lucia Žilínková
Hlasovanie:
Za: 7 Ing. Jozef Pavlík, Ing. Monika Štefková, Ivan Tokoš, Stanislav Tokoš,
Mgr. Katarína Vaňková, Bc. Anna Sasová, Mgr. Lucia Žilínková
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K prerokované bodu č.2 prijalo
Uznesenie č.22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Radimove p o v e r u j e poslankyňu Ing. Moniku Štefkovú
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6
Zákona o obecnom zriadení.
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Hlasovanie:
Za: 7 Ing. Jozef Pavlík, Ing. Monika Štefková, Ivan Tokoš, Stanislav Tokoš,
Mgr. Katarína Vaňková, Bc. Anna Sasová, Mgr. Lucia Žilínková
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K prerokované bodu č.3 prijalo
Uznesenie č.23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Radimove
A./zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva
1. komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu
2. komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
3. komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
4. komisia verejného poriadku
B./ volí – predsedov komisií nasledovne:
1. Stanisla Tokoš - komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí
a obchodu
2. Ing. Monika Štefková - komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
3. Ing. Jozef Pavlík - Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
4. Bc. Anna Sasová - komisia verejného poriadku
C./ volí – členov jednotlivých komisií
Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu
Predseda:
Stanislav Tokoš
Člen:
Ivana Pochylá
Martina Poláková
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
Predseda:
Ing. Monika Štefková
Člen:
Mgr. Lucia Žilínková
Peter Pochylý
Štefánia Tokošová
Ľudmila Ondrášová
Pavlína Mikičová
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Predseda:
Ing. Jozef Pavlík
Člen:
Ivan Tokoš
Ing. Ľubomír Foriška
Tomáš Hanzalík
Marián Němec
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Komisia verejného poriadku
Predseda:
Bc. Anna Sasová
Člen:
Mgr. Katarína Vaňková
Stanislav Dermek
Hlasovanie:
Za: 7 Ing. Jozef Pavlík, Ing. Monika Štefková, Ivan Tokoš, Stanislav Tokoš,
Mgr. Katarína Vaňková, Bc. Anna Sasová, Mgr. Lucia Žilínková
Zdržal sa: 0

Proti: 0

D./ Doplnenie člena Ing. Jozefa Pavlíka do finančnej komisie
Hlasovanie:
Za: 7 Ing. Jozef Pavlík, Ing. Monika Štefková, Ivan Tokoš, Stanislav Tokoš,
Bc. Anna Sasová, Mgr. Lucia Žilínková
Zdržal sa: Mgr. Katarína Vaňková

Proti: 0

15. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala za účasť
novozvoleným, bývalým poslancom obecného zastupiteľstva. Keďže sa nachádzame už
vo vianočnom období popriala všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky, veľa
zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2019. Týmto ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Kristína Biskupičová
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Anna Sasová ......................................
Ivan Tokoš

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

Zapísala:
Ing. Monika Štefková ......................................
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