
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 05.12.2018 v kultúrnom dome Sekule.
Prítomní: odstupujúca starostka : Pavla Maxianová
          novozvolený starosta obce:  Mgr. Adrian Krajčír
 	   novozvolení poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
   predseda MVK – Ing. Terézia Pavlovičová

Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Pavla Maxianová, ktorá privítala všetkých prítomných, vrátane novozvoleného starostu obce a poslancov OZ, predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Teréziu Pavlovičovú, zamestnancov obce a ostatných občanov obce. 
Za zapisovateľku určila zamestnankyňu obce Máriu Radochovú a za overovateľov Milana Šimka a Miroslava Vávru. Do návrhovej a volebnej komisie boli určení poslanci: Ing. Mária Ježková, David Maxian, Ing. Jan Húšek
Starostka obce požiadala predsedkyňu miestnej volebnej komisie Ing. Teréziu Pavlovičovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva konaných 10.11.2018
Po oboznámení prítomných s výsledkami volieb Ing. Pavlovičová požiadala novozvoleného starostu, aby prečítal zákonom stanovený sľub starostu obce a podpisom potvrdil zloženie sľubu. Odstupujúca starostka obce Pavla Maxianová mu odovzdala insígnie. Ing. Pavlovičová  mu následne odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu.
Novozvolený starosta obce p. Mgr. Adrian Krajčír prečítal zákonom stanovený sľub poslancov OZ, ktorí postupne podpísali a zároveň si z rúk Ing. Pavlovičovej, predsedkyne miestnej volebnej komisie osobne prevzali osvedčenia o zvolení za poslanca OZ. Starosta obce im všetkým poblahoželal k zvoleniu.
Príhovor starostu: Veľmi pekne chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a preukázali tak, že osud Sekúl im nie je ľahostajný. Ďakujem všetkým, ktorí mi svoj hlas dali a verím že to nikdy neoľutujú a tých, ktorí mi svoj hlas nedali sa budem snažiť presvedčiť o tom, že voľba starostu bola správna. Nikdy som nečakal také množstvo dôvery, ktorá mi bola prejavená, o to viac si uvedomujem, že odo mňa sa veľmi veľa očakáva. Hneď v úvode chcem požiadať občanov o zhovievavosť, máloktorá zmena sa udeje zo dňa na deň. Chcem Vás tu všetkých vyzvať, všetci tí, ktorí máte dobré nápady na napredovanie obce, nenechávajte si ich pre seba, zapájajte sa do zasadaní obecného zastupiteľstva. Zároveň gratulujem všetkým novozvoleným poslancom a tí, ktorí nemali toľko šťastia, stále majú možnosť zapájať sa na riadení obce prostredníctvom OZ. Na záver chcem ešte raz  veľmi pekne  poďakovať pani starostke na jej prácu za posledných dvadsať rokov, ktorú v prospech obce vykonala. Osobne sa teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami všetkými. To, čo som Vám ponúkol v predvolebnom letáku mienim skutočne aj plniť. 
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
b e r i e   n a    v e d o m i e

	výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,

vystúpenie novozvoleného starostu,

k o n š t a t u j e,   ž e

novozvolený starosta obce Mgr. Adrian Krajčír zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Sekule 
    MUDr. Ján Bobek
    Ing. Ján Húšek
    Ing. Mária Ježková
    Bc. Patrik Koch
    Michaela Kudlová
    Dávid Maxian
    Mgr. Filip Ondriska
    Milan Šimek
    Miroslav Vávra
    zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce Mgr. Adrian Krajčír prečítal program ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

Program zasadnutia:
1. Úvodné záležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov 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 novozvoleného starostu,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu obce.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení..
4. Určenie zástupcu starostu obce.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov.
6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
7. Určenie platu starostovi obce.
8. Rôzne
9. Diskusia.
10. Záver.

OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
A: Prerokovalo návrh programu ustanovujúceho zasadania
B: Schvaľuje Návrh programu ustanovujúceho zasadania 
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

3. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. musí OZ poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania OZ v prípadoch, ktoré tento zákon určuje. Starosta obce navrhol Bc. Patrika Kocha. 

OZ prijalo uznesenie: 

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
p o v e r u j e 
poslanca Bc. Patrika Kocha zvolávaním a vedením zasadnutí 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 z.n.p.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
 
4. Určenie zástupcu starostu obce

Starosta obce Mgr. Adrian Krajčír určil za svojho zástupcu Ing. Máriu Ježkovú. 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
berie na vedomie
poverenie starostu poslankyni Ing. Márie Ježkovej zastupovaním starostu podľa § 13b zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov 
	
Starosta obce navrhol zriadiť tieto komisie: 
- Komisiu finančnú, sociálnu a správy obecného majetku
- Komisiu verejného poriadku, životného prostredia a vybavovania sťažností  
- Komisiu vzdelávania, mládeže a športu
- Kultúrnu komisiu
- Komisiu stavebnú, bytovú a územného rozvoja

OZ prijalo tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
z r i a ď u j e
A. Komisiu finančnú, sociálnu a správy obecného majetku, ktorá je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
B. Určuje: Náplň práce komisie v určenej oblasti. Vypracúvať odporúčajúce stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolnej činnosti pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
C. Volí
a) predsedu komisie: Ing. Mária Ježková
b) členov komisie:  navrhne predsedkyňa komisie na ďalšom zasadaní OZ
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
z r i a ď u j e
A. Komisiu verejného poriadku, životného prostredia a vybavovania sťažností  je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
B. Určuje: Náplň práce komisie v určenej oblasti. Vypracúvať odporúčajúce stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolnej činnosti pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
C: Volí
a) predsedu komisie:  Bc. Patrik Koch
b) členov komisie:  navrhne predseda komisie na ďalšom zasadaní OZ
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

Uznesenie č.7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
z r i a ď u j e

	A. Komisiu vzdelávania, mládeže a športu, ktorá  je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.

B. Určuje: Náplň práce komisie v určenej oblasti. Vypracúvať odporúčajúce stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolnej činnosti pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
C: Volí:
a) predsedu komisie:  Mgr. Filip Ondriska
b) členov komisie: navrhne predseda komisie na ďalšom zasadaní OZ
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
z r i a ď u j e

	A. Kultúrnu komisiu, ktorá  je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
	B. Určuje: Náplň práce komisie v určenej oblasti. Vypracúvať odporúčajúce stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolnej činnosti pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
	C: Volí

	predsedu komisie:  David Maxian 

členov komisie:  navrhne predseda na ďalšom zasadaní OZ
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
z r i a ď u j e
A. Komisia stavebná, bytová a územného rozvoja, ktorá  je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
	B. Určuje: Náplň práce komisie v určenej oblasti. Vypracúvať odporúčajúce stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolnej činnosti pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
	C: Volí
a)  predsedu komisie:  Ing. Jan Húšek 
b)  členov komisie:  navrhne predseda na ďalšom zasadaní OZ
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p. a voľba jej členov
Podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov musí OZ schváliť komisiu na ochranu verejného záujmu, v ktorej by mali byť zastúpení poslanci z politických strán a nezávislí poslanci. Starosta navrhol týchto poslancov do komisie: Michaela Kudlová – nezávislá poslankyňa - predsedkyňa
                       Bc. Patrik Koch – nezávislý kandidát - člen
        MUDr. Ján Bobek – SMER – sociálna demokracia - člen
OZ prijalo toto uznesenie: 
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
zriaďuje 
A) Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 
    Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
    neskorších predpisov
B) u r č u j e náplň práce komisie a to:
-  zisťuje, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslancov
-  prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
   ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce.
-  v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 
   vysvetlenie, podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa 
   Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a 
   pravdivosti písomných oznámení
-  sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 
   ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
   informáciám, predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
-  skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.  
-  udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
   záujmu pri výkone funkcie starostu obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo 
   záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane      
   záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
C)  volí
	predsedu komisie: Michaela Kudlová – nezávislá kandidátka

členov komisie:   Bc. Patrik Koch – nezávislý kandidát
    MUDr. Ján Bobek – SMER – sociálna demokracia
 
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.

7.  Určenie mesačného platu starostu
Ing. Mária Ježková, predsedkyňa komisie finančnej, sociálnej a správy obecného majetku
oboznámila OZ so zákonom č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Ing. Ježková navrhla zvýšenie základného platu o 30 %. 

OZ prijalo toto uznesenie: 
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
u r č u j e
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. Adriana Krajčíra vo výške 2 099.- €, zvýšenie minimálneho platu o 30 % (čo činí 630,- €) t.j. celkový plat činí 2 729.- €. 
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
8. Rôzne
- vysporiadanie dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 -     
 2018 a vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku.
 
 Starosta obce predložil na rokovanie vysporiadanie dovolenky starostu obce v súvislosti 
 s ukončením funkčného obdobia 2014 - 2018 a vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú  
 dovolenku. 

 OZ prijalo toto uznesenie: 
 Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach
A. Prerokovalo: návrh starostu
B. Konštatuje: že starostke Pavle Maxianovej počas jej výkonu funkcie patrila dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce. Podmienky preplatenia nevyčerpanej dovolenky upravuje § 2 ods. 2 hore uvedeného zákona.
C. Schvaľuje: Vyplatenie náhrady platu starostky pani Maxianovej za nevyčerpanú dovolenku, v rozsahu 34 dní t.j. 6,5 dňa za rok 2017 a 27,5 dňa za rok 2018.
Celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 34 
Počet hodín za deň: 7,5 hod.  
Priemerný hodinový plat: 16,7905 €/hod.
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude realizované zo schváleného rozpočtu obce pre rok 2019.

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci.
9. Diskusia 
- Novozvolený starosta obce Mgr. Krajčír ešte raz poďakoval bývalým poslancom za ich    
  prácu a zablahoželal novým poslancom k ich zvoleniu.
- V rámci diskusie sa pán Tršo informoval na zvýšenie platu starostu obce. Ing. Ježková mu 
  odpovedala, že vzhľadom k tomu, že Mgr. Krajčír vykonával funkciu zástupcu starostky 
  obce v minulom volebnom období, nie je v samospráve nováčik, rozumie problematike, 
  navrhli mu zvýšenie platu vo výške 30 %.
- Odstupujúca starostka obce p. Pavla Maxianová pogratulovala novozvolenému starostovi a 
  všetkým novozvoleným poslancom, poďakovala všetkým za spoluprácu a popriala novo- 
  zvolenému starostovi a novozvoleným poslancom veľa pracovných úspechov, síl a šťastia.
- Mgr. Ondrej Kudla a Mgr. Eva Trajlínková poďakovali odchádzajúcej starostke za 
  spoluprácu a popriali jej veľa zdravia a šťastia v ďalšom živote.

10. Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie. Všetkých prítomných pozval na stretnutie s Mikulášom dňa 06.12.2018 a privítanie Nového roka 2019 do centra obce na príjemne strávené poobedie dňa 01.01.2019. 

                                                                     Mgr. Adrian Krajčír
starosta
Overovatelia: Milan Šimek
		  
              Miroslav Vávra

Zapísala: Mgr. Mária Radochová

