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Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach,
konaného dňa 30.11.2018 v obradnej miestnosti v Dome služieb v Batizovciach

Čas konania:
Prítomní:

začiatok
16.00 hod.
ukončenie
16.30 hod.
podľa prezenčnej listiny

1) Otvorenie
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce - otvoril ustanovujúce zasadnutie - slávnostnú časť,
privítal prítomných.
2) Určenie zapisovateľa
JUDr. Gabriel Bodnár - určil zapisovateľa Mgr. Silviu Benkovu. Informoval o programe
slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia OcZ.
PhDr. Soňa Andrašová, vedúca MKS - sa prítomným prihovorila básňou a uvítacím
slovom.
3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Martina Pavlíková, predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných
s výsledkami volieb v obci konanými dňa 10.11.2018.
Volieb do orgánov samosprávy v obci Batizovce sa zúčastnilo 57,10 % oprávnených voličov.
Výsledky volieb na funkciu starostu obce Batizovce:
1. JUDr. Gabriel Bodnár

884 platných hlasov

Výsledky volieb na poslancov do Obecného zastupiteľstva
1. Ľubomír Šoltís, NEKA
2. Mgr. Vladimír Andraš, SNS
3. Ing. František Lizák, Sloboda a Solidarita, Oľano
4. Daniel Hudák, Sloboda a Solidarita, Oľano
5. Mgr. Cyril Nemec, NEKA
6. Juraj Balogh, Sloboda a Solidarita, Oľano
7. Marta Šerfelová,NEKA
8. Bc. Peter Hutník, NEKA
9. Jaroslav Kuzmík, Sloboda a Solidarita, Oľano

v Batizovciach:
625 platných hlasov
444 platných hlasov
437 platných hlasov
420 platných hlasov
399 platných hlasov
370 platných hlasov
369 platných hlasov
364 platných hlasov
358 platných hlasov

4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
JUDr. Gabriel Bodnár - zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Martina Pavlíková
odovzdala starostovi obce osvedčenie o zvolení. Starosta obce po zložení sľubu pokračoval vo
vedení zasadnutia OcZ.
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5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci OcZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.
JUDr. Gabriel Bodnár -odovzdal poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
osvedčenia o zvolení.
6) Príhovor novozvoleného starostu
JUDr. Gabriel Bodnár sa vo svojom prejave prihovoril prítomným, poďakoval všetkým
občanom za prejavenú dôveru, poslancom za pomoc a podporu pri riešení vecí verejných.
Vyjadril presvedčenie v novú spoluprácu s poslancami OcZ aj občanmi obce.
7) Schválenie návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia, určenie overovateľov
zápisnice a voľba návrhovej komisie
JUDr. Gabriel Bodnár - v pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia OcZ skonštatoval, že
OcZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.
Starosta obce predložil návrh
- programu zasadnutia OcZ, požiadal prítomných o pripomienky k predloženému návrhu. Zo
strany poslancov neboli predložené návrhy na zmenu programu.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
OcZ schválilo program zasadnutia OcZ uvedený v pozvánke.
- overovateľov zápisnice: Mgr. Vladimír Andraš, Ing. František Lizák
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
OcZ schválilo overovateľov zápisnice.
- predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Ľubomír Šoltís, Marta
Šerfelová
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Šerfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
OcZ zvolilo členov návrhovej komisie.
K 8) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstv a, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstv a
JUDr. Gabriel Bodnár - navrhol poslankyňu Martu Šerfelovú, ktorá bude oprávnená
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, v prípadoch uvedených v § 12 zákona
o obecnom zriadení, keď starosta ani zástupca starostu nezvolajú zasadnutie OcZ.
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Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís
proti: O
zdržal sa: O
OcZ poverilo Martu Šerfelovú zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
v prípadoch uvedených v § 12 zákona o obecnom zriadení, keď starosta ani zástupca starostu
nezvolajú zasadnutie OcZ.
K 9) Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
JUDr. Gabriel Bodnár poveril za zástupcu starostu poslanca Ľubomíra Šoltísa.
OcZ zobralo na vedomie, že za zástupcu starostu bol poverený poslanec Ľubomír Šoltís.
K 10) Určenie platu starostu obce
Ľubomír Šoltís - informoval, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené plat
starostu podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Uvedený zákon o platových pomeroch starostov obcí bol novelizovaný s účinnosťou od
1.12.2018.
Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods 1.
S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí 1001 do 3000, ide konkrétne o násobok
2,20. Podľa § 3 odsek 2 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o max.60 %.
Ing. František Lizák - pozitívne zhodnotil doterajšiu činnosť starostu obce za
predchádzajúce volebné obdobie a navrhol zachovať zvýšenie platu vo výške 60 %.
Hlasovanie za návrh:
za: 9 - V.Andraš, J.Balogh, D.Hudák, P.Hutník, J.Kuzmík, F.Lizák, C.Nemec, M.Serfelová,
Ľ.Šoltís
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Batizovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo plat starostovi obce Batizovce JUDr.
Gabrielovi Bodnárovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR a násobku 2,20 v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o
60 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
K 11) Návrh na uznesenie
v

Ľubomír Šoltís - prečítal prítomným poslancom návrh na uznesenia zo zasadnutia OcZ.
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OcZ sú súčasťou tejto zápisnice.
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K 12) Záver
JUDr. Gabriel Bodnár ukončil zasadnutie OcZ a poďakoval prítomným za účasť.
Poznámky:
Súčasťou zápisu z rokovania OcZ je prílohová časť:
uznesenia, pozvánka, prezenčná listina, k bodom programu: 4, 5
V Batizovciach 05. 12. 2018

rladimír B e l á k
prednosta OcU

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Lizák
Mgr. Vladimír Andraš /

Zapisovateľ:

Mgr. Silvia Benková

} L~
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UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Batizovciach,
konaného dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:
3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/2018
.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Dňa 05. 12. 2018

-volieb do orgánov samosprávy obce

JUDr./Gabriel Bodnár, starosta Mjce

4) Zloženie sľubu novoziVoleného^starasttfobce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Uznesenie č.2/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
novozvolený starosta obce JUpr. Gabriel
obce.
/
r

Dňa 05. 12. 2018

zložil zákonom predpísaný sľub starostu

JUDr. Gabrieľ'Bódnár, starosta o

5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.3/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci OcZ zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca OcZ:
Mgr. Vladimír Andraš
Juraj Balogh
Daniel Hudák
Bc. Peter Hutník
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec
Marta Šerfelová
Ľubomír Šoltís

JUDr. Gabriel Bodráíffstarosta obce
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6) Príhovor starostu
Uznesenie č.4/2018
OcZ berie na vedomie príhovor starostu

Dňa 05. 12. 2018

JUPr. Gabriel Bodnáiy^tak*sta obe

7) Schválenie návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia, určenie overovateľov
zápisnice a voľba návrhovej komisie
Uznesenie č. 5/2018
OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia uwdený v pozvánke.

Dňa 05. 12. 2018

JUĎr. Gabriel Bodn^r, s^aro^ta obce

Uznesenie č. 6/2018
OcZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Františka Lizák, Mgr. Vladimíra Andraša
a zapisovateľku zápisnice Mgr. Silviu Benkovú.

Dňa 05. 12.2018

JUDr

Uznesenie č. 7/2018
OcZ volí Martu Šerfelovú a Ľubomíra Šoltísa za členov návrhovej komisie.

Dňa 05. 12. 2018

JU Ď / Gabriel B

8) Poverenie poslanca tíbecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 8/2018
OcZ poveruje poslankyňu Martu Šerfelovú zvolávaním a vedením zasadnutí OcZ
v prípadoch podľa § 12 ods.2 pwá veta, ocls^-tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta
zákona SNR č.369/1990 Zb. o opecnom zriadení v/zr«ení neskorších predpisov.

y
Dňa 05. 12. 2018

r

JUDr. Gabriel Bednár-,'Stáŕosta obce

7
9) Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Uznesenie č.9/2018
OcZ berie na vedomie, že za

poverený poslanec Ľubomír Šoltís.

10) Určenie platu starostu obce
Uznesenie č.10/2014
OcZ určuje plat starostovi obce Batizovce JUDr. Gabrielovi Bodnárovi v súlade s § 11 ods. 4
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a násobku 2,20 v súlade s § 4 ods. 2

Návrhová komisia:

Marta Šerfelová
Ľubomír Šoltís

STAROSTA OBCE B A T I Z O V C E
Obecný úrad. Štúrova 29/2, Batizovce, PSČ 059 35

POZVÁNKA
V zmysle zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych
úprav
zvolávam
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 30. 11. 2018 /piatok/ so začiatkom o 16.00 hod. v obradnej miestnosti v Dome
služieb Batizovce s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu
7. Schválenie návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice
a voľba návrhovej komisie
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
10. Určenie platu starostu obce
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Batizovce 23. 11. 2018

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce

Zverejnené: 23. 11. 2018

Prezenčná listina
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 30.11.2018
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Prezenčná listina
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Batizovciach, konaného dňa 30.11.2018

Meno a priezvisko______
JUDr. Gabriel Bodnár

Mgr. Vladimír Andraš
Juraj Balogh
Daniel Hudák
Bc. Peter Hutník
Jaroslav Kuzmík
Ing. František Lizák
Mgr. Cyril Nemec
v

Marta Serfelová
v

Ľubomír Soltís

Ing. Angela Františková
Vladimír Belák

SĽUB
STAROSTU OBCE BATIZOVCE
"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.“

Meno, priezvisko, akademický titul

Gabriel Bodnár, JUDr.

V Batizovciach

Dátum:

30.11.2018

Podpis

SĽUB POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BATIZOVCIACH
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 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."

V Batizovciach 30.11.2018

