ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žehre konaného dňa
12.12.2014 o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu v Žehre.

Program
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zriadenie komisie verejného poriadku.
Určenie platu starostu obce.
Diskusia.
Záver.

Priebeh rokovania.

K bodu 1: - Úvodné náležitosti
a)
Starosta obce Ivan Mižigár slávnostne otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ a privítal všetkých
prítomných.
b)
Preložené
c)
Starosta obce poprosil prítomného predsedu MVK Ing. Antona Ivančáka, aby podal
prítomným informácie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva konaných 15.
novembra 2014. Predseda MVK informoval o výsledkoch a počte hlasov voľby na starostu a volieb na
poslancov OZ v Žehre v jednotlivých volebných obvodov ( príloha zápisnice )
Takisto informoval o prijatých oznámeniach právoplatne zvolených poslancov p. Petra Gabča zo dňa
3.12.2014 a p. Rudolfa Kandráča zo dňa 28.11.2014. o neprijatí poslaneckého mandátu ( príloha
zápisnice ). Oznámil mená náhradníkov v poradí Martin Pačan a František Hadušovský, ktorí boli
pozvaní ako nastupujúci náhradníci na zasadnutie OZ.

d)
Predseda MVK p. Ivančák vyzval novozvoleného starostu Ivana Mižigára, aby zložil sľub
prečítaním. Ivan Mižigár to odmietol a trval na prečítaní sľubu predsedom MVK, čo odôvodnil svojou
negramotnosťou . Po výzve predsedu MVK a konzultáciách s nastupujúcimi poslancami predmetný
sľub prečítal a následne p. Mižigár sľub potvrdil slovom „ sľubujem “ .
Predseda MVK odovzdal novozvolenému starostovi slávnostné insígnie a zablahoželal k zvoleniu.
e)
Predseda MVK p. Ivančák prečítal text sľubu poslanca OZ a následne všetci poslanci sľub
potvrdili slovom „ sľubujem “. Následne rozdal osvedčenia o zvolení a zablahoželal k zvoleniu.
Odovzdal slovo starostovi obce Ivanovi Mižigárovi a od tejto chvíle ustanovujúca schôdza pokračovala
pod jeho vedením.
f)
Starosta obce Ivan Mižigár vystúpil s príhovorom v ktorom poďakoval všetkým voličom za
účasť vo voľbách a svojim voličom za prejavenú dôveru. Ďalej poďakoval poslancom, ktorým skončil
mandát a novozvoleným poprial veľa úspechov.
K bodu 2: - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta - vyjadril nespokojnosť s postupom hl. kontrolórky pri podávaní podnetov na prokuratúru
v minulom volebnom období a dal návrh na schválenie postupu pri prejednávaní uznesení OZ, ktoré
sú v rozpore so zákonom a ich podávanie na prokuratúru.
F. Hadušovský - vysvetlil novozvoleným poslancom úlohu hl. kontrolórky a jej povinností pri zistení
nezákonnosti uznesení OZ.
M.Pacovský - budeme mať dosť času v priebehu volebného obdobia overiť si prácu a postupy hl.
kontrolórky a prijať riešenia.
Starosta - dal návrh na zrušenie zmluvy s advokátkou zastupujúcou obec, kvôli jej neprítomnosti na
Ocú a taktiež vyslovil výhradu, že výlučne komunikuje iba s hl. kontrolórkou.
F.Hadušovský - overiť pracovnú zmluvu, rozsah a jej vypovedateľnosť
Starosta - potrebujem tu advokáta 2-3 krát za mesiac.
B.Salanciová - novým právnym zástupcom by mal byť JUDr. Čurilla?
Starosta - nie.
B.Salanciová - p. starosta nech navrhne nového právneho zástupcu obce, spolu s cenovou ponukou,
rozsahom práce a či bude platený za úkony, alebo paušálne.
M.Klapáčová ( hl. kontrolórka) - navrhla rozšíriť program o dva body a to: schválenie VZN o miestnych
daniach a poplatkoch a schválenie VZN o odpadoch.
Predložený návrh programu rokovania uvedený v pozvánke bol doplnený a upravený:
3.)Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4.) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
5.) Zriadenie komisie verejného poriadku
6.)Určenie platu starostu obce
7.) Schválenie VZN o odpadoch
8.) Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch.
19.) Diskusia
10.) Záver

Hlasovanie za zmenu a doplnenie programu rokovania ( za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )
Za
D. Bandy, F. Hadušovský, J. Horvárth, L. Horváth, M. Pacovský, M. Pačan, B. Salanciová
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.: OZ-1-14-B-2 schválilo program rokovania.
K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli starostom navrhnutí M. Pacovský a M. Pačan
Hlasovanie za overovateľa zápisnice M. Pacovského ( za 6, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0 )
Za
D. Bandy, F. Hadušovský, J. Horváth,L. Horváth, M. Pačan, B. Salanciová
Zdržal sa
M. Pacovský
Hlasovanie za overovateľa zápisnice M. Pačana ( za 6, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0 )
Za
D. Bandy, F. Hadušovský, J. Horváth, L. Horváth, M. Pacovský, B. Salanciová
Zdržal sa
M. Pačan
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. OZ-1-14-B-3 schválilo navrhnutých overovateľov zápisnice.

K bodu 4 : Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
F. Hadušovský - vysvetlil kto zo zákona môže zvolávať obecné zastupiteľstvo a za akých okolností a
konštatoval zbytočnosť zaradenia tohto bodu do programu.
nehlasovalo sa
K bodu 5 : Zriadenie komisie verejného poriadku.
F. Hadušovský - žiadal vysvetlenie dôvodov k zriadeniu takejto komisie
M.Pacovský - prečítal názvy doporučených komisií a predmety ich činností z predloženého materiálu
Starosta - trval na zriadení komisie verejného poriadku hlavne kvôli sídlisku a osade kde dochádza k
častým priestupkom na úseku spolunažívania a používania alkoholických nápojov mladistvými.
Komisia bude mať preventívny účel a bude spolupracovať s občianskymi hliadkami.
Hlasovanie za zriadenie komisie verejného poriadku ( za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )
Za
D. Bandy, F. Hadušovský, J. Horváth,L. Horváth, M. Pačan, M. Pacovský, B. Salanciová
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.: OZ-1-14-B-4 schválilo zriedenie komisie verejného poriadku.
F. Hadušovský - treba navrhnúť členov. Ja tam určite nechcem byť, ale budem kontrolovať funkčnosť
komisie.
M.Pacovský - prečítal spôsob zriaďovania komisií a doporučený počet členov.
Starosta - navrhol taktiež vytvorenie bytovej komisie, kvôli problémom na sídlisku Dreveník.
F. Hadušovský - dal návrh, aby sa zistil záujem obyvateľov o prácu v jednotlivých komisiách vyvesením
oznamu a podľa toho aký bude záujem o prácu v jednotlivých komisiách, tak ich schválime na
nasledujúcom OZ.

Hlasovanie o návrhu p. Hadušovského na vyvesenie oznamu pre obyvateľov o zriaďovaní
jednotlivých komisií ako poradného orgánu OZ a ich záujme pracovať v jednotlivých komisiách.
( Za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )
Za
D. Bandy, F. Hadušovský, J. Horváth,L. Horváth, M. Pačan, M. Pacovský, B. Salanciová
Obecné zastupiteľstvo uznesení č.: OZ-1-14-B-5 schválilo návrh na vyvesenie oznamu pre obyvateľov
o zriaďovaní jednotlivých komisií ako poradného orgánu OZ a ich záujme pracovať v jednotlivých
komisiách
K bodu 6: Určenie platu starostu obce.
F. Hadušovský - vysvetlil ako často sa schvaľuje plat starostu a čo vlastne schvaľuje obecné
zastupiteľstvo, a to pohyblivú zložku 0 - 70% k základnému platu určenému zákonom.
M. Klapáčová - predložila výpočet základného platu starostu v presnej výške 1632,- eur.
M. Pacovský - sa opýtal ako je na tom finančne obec a či si môže dovoliť navýšenie platu
M.Klapáčová - informovala o exekučnom konaní a neuhradených faktúrach za nezrealizované
projekty.
M.Pacovský - navrhujem základný plat bez navýšenia, kvôli zlému stavu obecnej kasy. Alebo má
niekto iný návrh?
B. Salanciová - nie je tu priestor na navýšenie.
L.Horváth - dajme mu nejaké percentá.
F.Hadušovský - vyzval aj ostatných poslancov, aby dali návrh o ktorom sa bude takisto hlasovať.
M.Pačan - opýtal sa hl. kontrolórky, či má obec na navýšenie platu pre starostu
M.Klapáčová - nie
D.Bandy - koľko mal doteraz?
F. Hadušovský - 70%
D. Bandy - ja by som chcel aby starosta mal nejakú prémiu.
L. Horváth - dajme mu prémiu
M.Pacovský - dal som návrh aby sa hlasovalo za základný plat s 0 % navýšením.
F. Hadušovský - má niekto iný návrh?
L. Horváth - dajme mu 70, dvihnite ruky kto je za
F. Hadušovský - musí sa hlasovať o každom návrhu
Hlasovanie o návrhu M. Pacovského, podľa ktorého sa starostovi určuje základný plat s 0 %
navýšením. ( za 4, proti 1, zdržal sa 2, nehlasoval 0 )
Za
J. Horváth, M. Pacovský, M. Pačan, B. Salanciová
Proti
L. Horváth
Zdržal sa
D. Bandy, F. Hadušovský
Hlasovanie o návrhu L. Horvátha, podľa ktorého sa starostovi určuje základný plat so 70 %
navýšením.
Za
D. Bandy, L. Horváth
Proti
J. Horváth, M. Pacovský, M. Pačan, B. Salanciová
Zdržal sa
F. Hadušovský

Obecné zastupiteľstvo uznesením č.: OZ-1-14-B-6 určilo starostovi obce základný plat s 0 %
navýšením.
K bodu 7 : schválenie VZN o komunálnom odpade.
F. Hadušovský - prečítal znenie navrhovaného VZN ( príloha zápisnice )a upozornil na zmenu týkajúcu
sa obyvateľov osady, ktorí až do kontroly z NKÚ tento poplatok neplatili. Opýtal sa ako to funguje.
M. Klapáčova - vysvetlila spôsob a frekvenciu vývozu komunálneho odpadu na sídlisku, ktorý je
uvedený v návrhu VZN, osade a v centrálnej časti a v Hodkovciach. Upozornila na frekvenciu
vyvážania komunálneho odpadu zo sídliska.
Starosta - ak sú schopní zaplatiť občania Žehry a Hodkoviec za odpad, tak zaplatia aj naši Rómovia.
Keď nezaplatia poplatok 13,- eur/osoba/rok, tak odpad sa vyvážať nebude. Bude sa vyvážať 2x za
mesiac pod podmienkou vybratých platieb od nájomníkov.
M. Klapáčová - upozornila starostu, že na sídlisku a osade je frekvencia vývozu nižšia a preto aj
poplatok bude nižší.
M.Pacovský - ako to bude odkontrolované, kto má zaplatené a kto je neplatič. U nás je to jasné, kto
nemá na kuka nádobe žetón, tomu spoločnosť nádobu nevysype. Pred každou bytovkou je jedna
veľká nádoba do ktorej sypú všetci nájomníci danej bytovky.
Starosta - p. Mlynarčíková bude mať prehľad o neplatičoch.
Starosta - upozornil na neplatičov na nájomnom v jednotlivých bytoch a nízko štandardných domoch
z dôvodu odcestovania nájomníkov do Anglicka. Obecná kasa je prázdna a obec musí platiť splátky
pôžičiek do ŠFRB a platby za nájom neprichádzajú. Domy sú dlhodobo neobývané a na osade je veľa
rodín, ktoré by sa radi presťahovali.
B. Salanciová - upozorňovali sme na to už v minulom volebnom období.
Starosta - ak sú schopní platiť v Anglicku, musia platiť aj tu. Ak nie, pridelíme byty tým obyvateľom,
ktorí m padá chatrč na hlavu.
L. Horváth - ten ktorý má uhradené aj keď je v Anglicku, nech mu byt ostane. Ten čo nemá uhradené
nech je tak ako hovoríš ty.
M. Pačan - vysvetlil spôsob platby nájomného v Anglicku s tým, že všetky výdavky spojené s nájmom
za bývanie im hradí štát.
F. Hadušovský - mi tu neriešime Anglicko, každý s trvalým pobytom musí platiť.
Starosta - v pondelok pôjdem s p. Mlynarčíkovou na sídlisko, kto nemá zaplatený dlh dám na
prokuratúru. Nemáme na zaplatenie pôžičiek.
M. Pačan - za ktoré byty sa platia pôžičky?
F. Hadušovský - na všetky byty obec mala pôžičku a taktiež musela zaplatiť spoluúčasť, lebo by nebol
prešiel žiadny projekt.
Starosta - keď je tam raz nájomná zmluva nie je to súkromné, ale obecné a za obecné byty treba
platiť.
F. Hadušovský - už jedno zastupiteľstvo odpustilo dlh cca. 120 tis. eur. To sú neskutočné peniaze.
M. Pačan - ja som za to nech sa nikomu byty neodoberajú a nech o tom rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Starosta - ja ako štatutár beriem riziko na seba. Od pondelka to dám do poriadku s p. Mlynarčíkovou.
Na adresu trvalého bydliska im doručím príkaz na zaplatenie. Nie do Anglicka.
M.Pacovský - dal návrh, aby p. Mlynarčíková na nasledujúce obecné zastupiteľstvo pripravila súpis
nedoplatkov na nájomnom resp. všetkých pohľadávok voči nájomníkom.
F. Hadušovský - vráťme sa k programu
M . Klapáčová - akú frekvenciu vývozu a poplatok schválime pre sídlisko a osadu?

Starosta - tak ako v ostatných častiach.
M. Klapáčová - 5 žetónov/ osoba/ rok/ 13,- eur
F. Hadušovský - na sídlisku budú platiť na byt, alebo na osobu
Starosta - tak ako ostatní na osobu/13.- eur. A ďalej ak nebude mať uhradené všetky poplatky , za
nájom, za vodu, za odpad, za elektriku atď. nepodpíšem papier na príspevok na bývanie.
M. Klapáčová - takže VZN bude upravené tak ako som už uviedla
F. Hadušovský - ten poplatok mesačne na osobu vychádza 1,- euro a niečo
Starosta - p. Mlynarčíkova vyberie ten poplatok za osobu každý mesiac
M. Pačan - ako sa platilo doteraz
M. Klapáčová - nijako. Odpad sa vyvážal len sem tam vo veľkokapacitných kontajneroch, no poplatok
bol schválený pre všetkých rovnako.
M.Pačan - keď to tak nefunguje načo to schvaľujeme?
F. Hadušovský - nám to funguje. Ak je niekto darebák a neplatí, mal by dostať ešte penále.
Hlasovanie za VZN o komunálnom odpade s pripomienkami ( za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval
0)
Za
D. Bandy, F. Hadušovský, J. Horváth,L. Horváth, M. Pačan, M. Pacovský, B. Salanciová
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.: OZ-1-14-B-7 schválilo VZN o komunálnom odpade s
pripomienkami.
K bodu 8: Schválenie VZN o miestnych daniach.
F. Hadušovský - prečítal znenie VZN o miestnych daniach ( príloha zápisnice ) a skonštatoval že
nedochádza k žiadnej zmene oproti minulosti. Opýtal sa kto platí na sídlisku a na osade za psa?
Starosta - vyzval členov občianskej stráže aby sa postavili a dal im úlohu zaevidovať všetkých psov a
mená majiteľov.

Hlasovanie za VZN o miestnych daniach bez pripomienok ( za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 )
Za
D. Bandy, F. Hadušovský, J. Horváth, M. Pacovský, B. Salanciová
Zdržal sa
L. Horváth, M. Pačan
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.: OZ-1-14-B-8 schválilo VZN o miestnych daniach bez
pripomienok.
K bodu 9 : Diskusia
Ing. Ivančák - upozornil na zlý stav oplotenia cintorína v časti s ktorou susedí jeho pozemok a taktiež
na hromadiaci sa odpad. Navrhol, aby sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo komplexne problematikou
cintorína t.j. hlavne jeho rozšírenia a oplotenia.
M. Klapáčová - zaoberáme sa touto problematikou a v rozpočte budeme rátať s opravou oplotenia a
zamedzíme tým aj vývozu komunálneho odpadu do kontajnera určeného iba pre potreby cintorína.
M. Kandráč - pán starosta nevieme kto je zástupca starostu.
Starosta - ak chcete dnes vedieť kto bude zástupca, tak ním bude p. František Hadušovský.
M. Pacovský - len či to prijíma
Starosta - pán Hadušovský prijímate to?

F. Hadušovský - tak čo mám robiť.

K bodu 10: Záver.
Starosta - poďakoval poslancom aj prítomným obyvateľom za účasť na zasadnutí.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice.
Zapisovateľ:

Ivan Mižigár
starosta

Overovatelia:
Miloš Pacovský

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

Martin Pačan

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

