Číslo konania:1/2019
Zápisnica
z 1. Mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ľudovítová, zo
dňa 09. januára 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa.
2. Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a mandátovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5.Sľub poslanca obecného zastupiteľstva a správa mandátovej komisie
6. Organizačná zmena
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia: Starostka obce Ing. Renáta Kováčová, privítala
poslancov obecného zastupiteľstva .
- určenie zapisovateľky: p. Miriam Fedákovej
2.Návrh na overovateľov zápisnice: Ján Candrák, , Michal Magát
Návrhová komisia: Vlasta Sahulčíková,
Mandátová komisia: Štefan Senneš
Nikto nemal pozmeňujúci návrh.
Následne dala starostka obce hlasovať za prednesený návrh
Hlasovanie :
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky obce bol schválený počtom hlasov 5.
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky.Nikto nemal doplňujúci návrh. Následne dala starostka obce hlasovať
za prednesený návrh programu, 1. mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky obce bol schválený počtom hlasov 5.
4. Kontrola uznensení z ustanovujúceho zasadnutia.
Rozposlanie tel.č . poslancov, bolo splnené.

5. Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčenia, správa mandátovej komisie
Starostka obce Ing. Renáta Kováčová prečítala sľub poslancov obecného
zastupiteľstva. Sľub zložila novozvolená poslankyňa Miriam Fedáková do rúk
starostky obce, čo potvrdila svojím podpisom. Následne starostka obce
odovzdala poslankyni Miriam Fedákovej osvedčenie o zvolení.
Správa mandátovej komisie: Mandátová komisia konštatuje, že: zákonom
predpísaný sľub zložila novozvolená poslankyňa Miriam Fedáková a obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, počtom hlasov 5.
6. Organizačná zmena –predložená v prílohe.
Dôvodová správa:
Dňa 24. októbra 2018 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený
zákon č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z., ktorého
znenie platí od 1. 12. 2018. Uvedenou novelou sa okrem iného mení aj § 5 ods.
1, ktorý znie:
Starosta má nárok na odstupné, aj keď nekandiduje v nasledujúcom volebnom
období, pretože v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest po zániku
mandátu starostu z dôvodu skončenia jeho funkčného obdobia podľa doteraz
platného znenia uvedeného paragrafu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce
vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu
dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu
menej ako šesť mesiacov.
„Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume
1. dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu
dlhšie ako šesť mesiacov,
2. trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu
jedno funkčné obdobie,
3. štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu
dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,
4. päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával
funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“
- Nakoľko môj predchodca- odchádzajúci starosta má nárok podľa zákona aj na
preplatenie dovolenky za rok 2018. Z nášho rozpočtu obce to odčerpá veľké
množstvo finančných prostriedkov. V rámci šetriacich opatrení a hospodárneho
nakladania s finančnými prostriedkami obce, predkladám návrh na novú
organizačnú štruktúru pracovníkov obce. Po nasledovnej kontrole a predbežných
výpočtoch odčerpania finančných prostriedkov a stav účtu, som dospela k

záveru že taká malá obec z finančných dôvodov si nemôže dovoliť zamestnávať
právnika na dobu neurčitú. Budeme využívať právne služby podľa potreby, nie
zamestnávať právnika na 2 hod. prac. úväzok ako zamestnanca obce.
Týmto predkladám návrh Obecnému zastupiteľstvu v Ľudovítovej na:
Zrušenie pracovného pomeru funkcia: právnik, a navrhujem vytvorenie
nového pracovného miesta „ Samostatný odborný referent“, ktorý nám zastreší
dohody o vykonaní práce (Príloha č.1). Vyžiadam si zoznam občanov obce
z úradu práce, ktorý sú v evidencii ako uchádzači o zamestnanie a vyberieme
najvhodnejšieho kandidáta - kandidátku na pracovné miesto.
Predkladateľ:

Ing. Renáta Kováčová, starostka obce

-Starostka obce otvorila rozpravu k novej organizačnej zmene: Pani Vlasta
Sahulčíková, podala pozmeňujúci návrh, na vytvorenie nového pracovného
miesta nie ako„ Samostatný odborný referent“, ale: „Technicko hospodársky
pracovník“, s priloženou novou organizačnou štruktúrou. (Príloha č.2)
Následne dala starostka obce hlasovať za pozmeňujúci návrh p. Vlasty.
Sahulčíkovej. (Príloha č.2)
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pozmeňujúci návrh bol schválený počtom hlasov 5.
7. Rôzne: Správa starostky obce o činnosti za prvé pracovné dni od:
27.12.2018-9.1.2019.- odpis vodomeru pri OÚ- roky bolo len natipované.
-odpis vodomeru pri KD- nedalo sa odčítať, bude sa riešiť výmena vodomeru
-zmena podpisového vzoru v Prima Banke dňa 27.12.2018
- zmena štatutára na T- com- zistenie pripojenia mobilného internetu, následné
zrušenie pre vysoké poplatky, je tam sankcia, aj tak sa nám to oplatí pretože
ušetríme polovicu.
- vysoké poplatky na pevnej linke, zmena bude možná v mesiaci Júni
- 04.01.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania, s nariadením ústneho
pojednávania p.Simony Chudej, na parcele č.225/39 katastrálne územie
Ľudovítová dňa 17.01.2019 o.8.30.hod. na kolaudáciu stavby Rodinného domu.
-Poštovné 5,10 za zaslanie, rozhodnutia o kolaudácii hore uvedeným
účastníkom konania .
- Prihlásenie sa pracovníka dlhodobo evidovaného na úrade práce p. Jozefa
Uhrina na VPP v obci.

- Overenie podpisov, Monika Dafčíková 2x
- SheMa projektová kancelária , si vyžiadala, stanovisko ku plánovanej
výstavbe vysokorýchlostného internetu, týka sa to nás a okolitých obcí.
- Toľko , správa za obdobie od 21.12.2018 - 09.01.2019
Starostka obce otvorila rozpravu: Bez pripomienok.
Následne dala starostka obce hlasovať za prednesený návrh
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, prácu starostky za uplynulé krátke obdobie.
8. Diskusia:
- Príspevok starostky obce, ohľadom fašiangového posedenia, ktoré naša obec
usporadúva každoročne, žiadala poslancov aby predkladali svoje návrhy- do
28.01.2019. Pani Vlasta Sahulčíková pripomenula vytvorenie komisií
a predkladanie návrhov za členov jednotlivých komisií na budúcom zasadaní.
9. Návrh na uznesenie:
Predseda návrhovej komisie Vlasta Sahulčíková, predniesla správu na uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ľudovítová. Následne
predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie za návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený počtom hlasov 5.
10. Záver
Na záver starostka obce Ing. Renáta Kováčová poďakovala prítomným za účasť
a mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Ľudovítová, 9. Januára 2019
Ing. Renáta Kováčová
Starostka obce
Zapísala: p. Miriam Fedáková........................................
Overovatelia zápisnice: Ján Candrák..............................
Michal Magát..............................

