
Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho zasadnutia OZ Považany, konaného dňa

10. decembra  2014 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany

 P r í t o m n í:  podľa prezenčnej listiny

 P r o g r a m: 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie  výsledkov volieb  do orgánov samosprávy obce  a odovzdanie  osvedčení

o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom OZ
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
6. Vystúpenie novozvolenej starostky    
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného

zastupiteľstva
9. Voľba mandátovej komisie,  návrhovej komisie a volebnej komisie,  prípadne ďalších

komisií a voľby ich predsedov a členov komisií
10. Určenie platu starostky obce
11. Diskusia   
12. Záver   

                                                                              

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
Prítomných privítala a pozvaným hosťom za prítomnosť poďakovala starostka obce. 

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Vedením zápisnica starostka obce poverila p. Ľubicu Mihálikovú, za overovateľov zápisnice
starostka obce určila:  Ivana Pekaroviča, Ing. Jána Gondára. 

Prítomní: viď prezenčná listina
Ing. Jozef Jambor – ospravedlnený 

K bodu  3/  Oznámenie  výsledkov  volieb  do  orgánov  samosprávy  obce  a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom  novozvoleného OZ

Starostka  obce  vyzvala  Ing.  Vladimíra  Kubicu-  predsedu  miestnej  volebnej  komisie,  aby
oboznámil prítomných v výsledkami hlasovania volieb starostku obce a poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Považany, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014. 

K bodu 4/ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Mgr. Eva Ninisová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. Zloženie sľubu potvrdila
podpísaním pod  text  sľubu  napísaného  na  osobitnom liste,  ktorý  tvorí  prílohu  č.  2  tejto
zápisnice. Následne sa ujala vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva. 



K bodu 5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zákonom  predpísaný  sľub  poslancov  novozvoleného  obecného  zastupiteľstva  prečítala
starostka obce a následne poslanci obecného zastupiteľstva zložili  sľub podpisom pod text
sľubu napísaného na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom
poradí,  a ktorý tvorí prílohu č 3 tejto zápisnice.  

Uznesenie OZ č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Považanoch 

A. berie na vedomie: 
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

B. konštatuje, že:
1. novozvolená starostka obce Mgr. Eva Ninisová zložila zákonom predpísaný sľub

starostu obce   
2. zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  zložili  zákonom  predpísaný  sľub

poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Karol Brna
Daniel Cibulka
Ing. Ján Gondár
Ing. Andrej Jambor
Ing. Ladislav Mišura
Ivan Pekarovič
Mgr. Milan Pullmann 
Ing. Rastislav Trebatický
  

                                                                                Mgr. Eva Ninisová
                                                                                       starostka

K bodu 6/  Vystúpenie novozvolenej starostky obce
Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala voličom za vylovenú dôveru. V krátkosti
zhodnotila spoluprácu predchádzajúce 4 roky a vyjadrila vieru, že i nový 3 poslanci  dobre
zapadnú do kolektívu a svojimi vedomosťami, zručnosti budú prínosom práce OZ, t.j. ako a
kam sa má dianie v obci posunúť. Načrtla spoluprácu so ZŠ, MŠ a ZOS. Na záver popriala
všetkým prítomných šťastné  vianočné sviatky,  veselého Silvestra   a vyjadrila  vieru,  že sa
v januári všetci prítomní stretnú v zdraví a plní elánu do plnenia pracovných povinností.    
                                                                                                                                
K bodu 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starostka obce predniesla a dala na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. 
Uznesenie OZ č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 
schvaľuje 
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 

                                                                                   Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka



K bodu 8/  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
Starostka  obce  navrhla  Ing.  Karola  Brnu za poslanca oprávneného zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,
ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení. Po
diskusií poslanci OZ schválili Ing. Brnu 7 hlasmi za   

Uznesenie OZ č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Považany 
poveruje
poslanca  Ing.  Karola  Brnu  zvolávaním  a vedením  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka 

K bodu 9/  Voľba mandátovej, návrhovej  a volebnej komisie, prípadne ďalších komisií
a voľba ich predsedov a členov komisií

V tomto bode rokovania  poslanci  OZ pristúpili  k voľbe  mandátovej,  návrhovej  a volebnej
komisie.  Taktiež  prerokovali  a schválili  zloženie  stálych  komisií  obecného  zastupiteľstva,
i zriadenie komisie na riešenie sťažností a komisie na ochranu verejného záujmu 

Uznesenie OZ č. 4

Obecné zastupiteľstvo obce Považany
schvaľuje 

a) mandátovú komisiu v zložení: Ing. Rastislav Trebatický, Ing. Ján Gondár, Mgr. Milan
Pullmann

b) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Jambor, Daniel Cibulka, Ivan Pekarovič
c) volebnú komisiu v zložení: Ing. Karol Brna, Ing. Andrej Jambor, Ing. Ladislav Mišura

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo obce Považany 
A. zriaďuje: 

komisie a to: 
1. finančná, výstavby a dopravy
2. sociálna a školská
3. kultúry a športu
4. životného prostredia a poľnohospodárstva
5. verejného poriadku
B. volí: 
1. predsedu komisie finančnej, výstavby a dopravy: Ing. Ladislav Mišura

členov komisie: Ing. Karol Brna 



2. predsedu komisie sociálnej a školskej: Ivan Pekarovič
členov komisie: Ing. Jozef Jambor 

3. predsedu komisie kultúry a športu: Mgr. Milan Pullmann
členov komisie: Ing. Andrej Jambor

4. životného prostredia a poľnohospodárstva: Ing. Rastislav Trebatický
členov komisie: 

5. predsedu komisie verejného poriadku: Daniel Cibulka
členov komisie: Ing. Ján Gondár

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo obce Považany 
zriaďuje

podľa  §  11  ods.1  zákona  č.  9/2010Z.z.  o sťažnostiach  a Zásad  postupu  pri  vybavovaní
sťažností  v podmienkach obce Považany čl.  5 komisiu na riešenie sťažností  proti  činnosti
starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce v zložení: 

1. Ing. Jozef Jambor
2. Ing. Ladislav Mišura
3. Ing. Andrej Jambor

Náhradník: Daniel Cibulka

Mgr. Eva Ninisová
                                                                                             starostka

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo obce Považany 
zriaďuje

podľa článku 5 ods.5 písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o konflikte záujmov v znení neskorších
predpisov, komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v zložení: 

1. Daniel Cibulka – Slovenská národná strana
2. Ivan Pekarovič – SMER – sociálna demokracia
3. Ing.  Ladislav  Mišura  –  Slovenská  demokratická  a kresťanská  únia-  Demokratická

strana 
4. Ing. Ján Gondár – Kresťanskodemokratické hnutie

K bodu 10/ Určenie platu starostke obce v rozsahu určenom OZ

Zástupca starostky informoval  o určení platu starostky obce v zmysle § 11 ods.  4 písm. i
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  podmienkach starostov v znení neskorších
predpisov ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR



za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Považany je 1,98 násobok, zvýšený o 40 %
v zmysle § 4 ods. 2 uvedeného zákona. Priemerná mesačná mzda pracovníka v NH SR za rok
2013 je 824,- eur x 1,98 násobok = 1 631,52, navýšenie 652,61 eur, spolu 2.285,- eur. OZ
schvaľuje 7 hlasmi za.

 Uznesenie OZ č. 8
 Obecné zastupiteľstvo obce Považany 
určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov  a primátorov  miest,  v znení  neskorších  predpisov,  plat  starostke  ako  súčin
priemernej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŚÚ SR za predchádzajúci
kalendárny  rok  a násobku  podľa  §  4  ods.  1  zák.  č.  253/1994  Z.  z.  v znení  neskorších
predpisov, čo v podmienkach obce Považany je 1,98 násobok, zvýšeného o 40 % v zmysle § 4
ods.  2  zákona  č.  253/1994  Z.  z.  v znení  neskorších  predpisov.  Priemerná  mesačná  mzda
pracovníka v NH SR za rok 2013 je 824,- € x 1,98 násobok = 1 631,52 €, navýšenie 652,61 €,
spolu 2.285,- €.

K bodu11/  Diskusia
Riaditeľka MŠ, Mgr.  Jaroslava Durcová poďakovala predchádzajúcemu OZ za spoluprácu
a teší sa na ďalšiu spoluprácu. 
Riaditeľka ZŠ, Mgr. Petruška Elexhauserová,  tak isto poďakovala za doterajšiu spoluprácu
a teší sa na ďalšiu spoluprácu. 
Starosta  obce  navrhla  stretnutia  prípravného  výboru  pre  usporiadanie  Viesok  na  budúci
týždeň, dňa 18.12.2014 o 17,00 hod. do zasadačky ObcÚ. 

K bodu 12/ Záver                
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu  a

zasadnutie ukončila.
 
Zapísala : Ľubica Miháliková

Overovatelia :  Ivan Pekarovič        ............................

                         Ing. Ján Gondár                           ............................  

                                         

                                                              Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                            starostka   
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