ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bystrany konaného
dňa 12.12.2014 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Bystranoch
Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11. Určenie platu starostu obce.
12. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
a programového rozpočtu obce pre roky 2016 – 2017.
13. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN o komunálnom odpade.
14. Ţiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku.
15. Diskusia.
16. Záver.
1.Otvorenie zasadnutia
Starosta obce p. František Ţiga otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných na zasadnutí.
2.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Predseda miestnej volebnej komisie p. Adriana Suchá oboznámila prítomných s výsledkami
komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 15.11.2014, výsledky volieb tvoria prílohu zápisnice.
Zápisnicu podpísali všetci členovia miestnej volebnej komisie.
Predseda miestnej volebnej komisie p. Adriana Suchá prečítala zákonom predpísaný sľub starostu
obce. P. František Ţiga zloţil sľub a potvrdil ho svojím podpisom a prevzal si osvedčenie od p.
Adriany Suchej – predsedu miestnej volebnej komisie. P. František Ţiga sa vzdal poslaneckého
postu – skončil na 7. mieste vo voľbách za poslancov do obecného zastupiteľstva a za poslanca,
ktorý skončil na 10. mieste vo voľbách za poslancov do obecného zastupiteľstva postúpil p.
Marián Pavľák. Starosta obce p. František Ţiga prečítal zákonom predpísaný sľub poslancov.
Novozvolení poslanci potvrdili sľub svojím podpisom a prevzali si osvedčenia o zvolení.
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3.Vystúpenie starostu obce
Starosta obce p. František Ţiga – vo svojom vystúpení poďakoval všetkým za podporu
a prejavenú dôveru. A aj keď mu niektorí voliči nedali hlas aj pre nich je starostom, povedal
starosta. Prioritou pre toto volebné obdobie je zaviesť v Bystranoch vodovod a kanalizáciu, aj keď
to nebude ľahké z hľadiska pozemkov – nájomných zmlúv, cez ktoré budú viesť vodovodné
a kanalizačné potrubia. Ďalej vybudovať chodníky v Bystranoch a viesť normálne spolunaţívanie
medzi občanmi.
4.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce p. František Ţiga dal hlasovať za návrh programu. Hlavný kontrolór obce p.
Radoslav Ščuka navrhol doplniť do návrhu programu bod :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 – viacročný rozpočet
na roky 2015 – 2017.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program a doplnenie programu.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
5.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. František Ţiga podal tieto návrhy : za zapisovateľa navrhol - p. Júliu
Schvarczovú a za overovateľov zápisnice navrhol - p. Jozefa Dunku a p. Fabiána Mirgu.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
6.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce p. František Ţiga poveril p. Gejzu Kandrača – poslanca obecného zastupiteľstva
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvom jednohlasne schvaľuje poverenie p. Gejzu Kandrača zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
7.Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Poslanci OZ prerokovali zriadenie obecnej rady a budú sa tým zaoberať na najbliţšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov.
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Poslanci OZ prerokovali zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľbu ich predsedov
a členov a budú sa tým zaoberať na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľbu ich
predsedov a členov.
9.Určenie platu starostu obce
Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh platu starostu obce v zmysle § 4, odsek 4 zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov je daná povinnosť plat starostu kaţdoročne prerokovať. Poslanci OZ
prerokovali plat starostu obce a zvýšený plat o 60 %. Návrh uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce a zvýšený plat o 60 % s účinnosťou od
01.01.2015.
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Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 3

10.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 – viacročný
rozpočet na roky 2015 – 2017.
Hlavný kontrolór obce p. Radoslav Ščuka odporúča schváliť rozpočet obce na rok 2015
s úpravami a odporúča, aby ekonómka obce informovala poslancov obce štvrťročne o čerpaní
rozpočtu – prehľad o výdavkoch. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce.
11.Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
a programového rozpočtu obce pre roky 2016 – 2017
Poslanci OZ prerokovali rozpočet obce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
a programového rozpočtu obce pre roky 2016 – 2017. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s
úpravami rozpočet obce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov a berie na vedomie
rozpočet na roky 2016-2017 vrátane programov a podprogramov
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
12.Schválenie Dodatku č. 1 k VZN o komunálnom odpade
Poslanci OZ prerokovali Dodatok č. 1 k VZN o komunálnom odpade. Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN o komunálnom odpade. Dodatok č. 1 k VZN
o komunálnom odpade tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
13.Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
Starosta obce p. František Ţiga predloţil ţiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
z dôvodu skončenia funkčného obdobia.
Poslanci OZ prerokovali náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje náhradu platu za nevyčerpanú dovolenka za rok 2014 a 2013 starostovi obce Bystrany.
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude vypočítaná vo mzde za mesiac december 2014 a
vyplatená v najbliţšom výplatnom termíne.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

14.Diskusia
P. Ján Šandor predniesol do diskusie otázku na poslancov OZ, ţe čo chcú v obci Bystrany
urobiť za svoje funkčné obdobie. Poslanci OZ sa zhodli na vybudovaní vodovodu a kanalizácie
v obci Bystrany, vybudovaní chodníkov, podporovaní športu a folklóru.

15.Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
František Žiga
starosta obce

Overovatelia ...............................
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UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bystrany konaného
dňa 12.12.2014 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Bystranoch
Obecné zastupiteľstvo v Bystranoch berie na vedomie :
Uznesenie č. 1/2014
1. Zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov.
2. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľbu ich predsedov a členov.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 – viacročný
rozpočet na roky 2015 – 2017.
4. Rozpočet na roky 2016-2017 vrátane programov a podprogramov.
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia a doplnenie programu :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 vrátane programov
a podprogramov a programového rozpočtu obce pre roky 2016 – 2017.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa p. Júliu Schvarczovú a overovateľov zápisnice
p. Jozefa Dunku a p. Fabiána Mirgu.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poverenie p. Gejzu Kandrača zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce a zvýšený plat o 60 % s účinnosťou od
01.01.2015.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 3
p. Gejza Kandrač
p. Fabián Kandrač
p. Marián Pavľak
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s úpravami rozpočet obce na rok 2015 vrátane programov
a podprogramov.
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Hlasovanie:

za:

9

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN o komunálnom odpade.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náhradu platu za nevyčerpanú dovolenka za rok 2014 a 2013
starostovi obce Bystrany. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude vypočítaná vo mzde za
mesiac december 2014 a vyplatená v najbliţšom výplatnom termíne.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Zapísala : Júlia Schvarczová

František Žiga
starosta obce
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