Zápisnica
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. 12. 2018 na obecnom úrade
v Buclovanoch.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (doložená k zápisnici).

Program zasadnutia:

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. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva (zástupca starostu)
9. Určenie platu starostu obce
10. Zriadenie komisii, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
11. Diskusia a Rôzne
12. Záver

1. Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia po voľbách do orgánov samosprávy obce zo dňa
10. 11. 2018 otvoril a viedol starosta obce Ing. Miroslav Sabol, ktorý všetkých prítomných
privítal. Úvodom skonštatoval, že nakoľko sa jedná o ustanovujúce zasadnutie OZ, bude sa
postupovať podľa metodického návodu MV SR zo 16. novembra 2018.
2. Za zapisovateľa bola ustanovená Slavka Katuščaková a overovatelia zápisnice Milan
Katuščák a Matúš Ondusko.
3. S výsledkami volieb starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 11.
2018 oboznámila prítomných predseda miestnej volebnej komisie Ing. Dušan Ondusko.
Zároveň odovzdal novozvolenej starostke a zvoleným poslancom osvedčenie o zvolení.
4. V tomto bode programu novozvolená starostka Mgr. Michaela Sabolová prečítala
slávnostný sľub a potvrdila ho svojim podpisom.
5. Prečítala aj znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. Zvolení poslanci
Ing. Miroslav Sabol, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Slavka Katuščaková a Lukáš Remeta
zákonom predpísaný sľub potvrdili svojim podpisom.
Na základe týchto skutočnosti sa obecné zastupiteľstvo a starostka obce ujali svojich
kompetencií.

6. Starostka obce Mgr. Michaela Sabolová poďakovala predsedovi volebnej komisie za
oboznámenie s výsledkami volieb starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva.
Poďakovala aj doterajším poslancom obecného zastupiteľstva za to, že verejne podporovali
bývalého starostu a úzko spolupracovali a pomáhali pri riešení a realizácií prevedených prác
počas volebného obdobia a vyhlásila prestávku.
7. Po ukončení prestávky starostka obce oboznámila novozvolených poslancov OZ s
programom ustanovujúceho zasadnutia OZ. Skonštatoval, že z piatich zvolených poslancov sú
prítomný piati poslanci teda rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré vzišlo z volieb do orgánov samosprávy obce dňa 10. 11. 2018 je uznášaniaschopné.
Navrhovaný program novozvolený poslanci jednohlasne schválili.
8. Starostka obce na základe zákona č. 369/1990 Z. z. §13b ods. 1 zákona o obecnom
zriadení poveril svojho zástupcu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa
§12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta – zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zástupcom poverila poslanca Matúš
Ondusko. Všetci prítomní poslanci jednohlasne súhlasili.
9. V tomto bode programu boli navrhnuté komisie a to komisie, ktorá je podľa zákona č.
357/2001 Z. z. povinná a to komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov a komisia verejného poriadku a vybavovania sťažnosti, finančná
komisia, Šport a kultúra, inventarizačná komisia. Starostka obce navrhla zloženie členov
komisií z každej politickej strany, ktorá má zastúpenie v OZ.
Za predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
bola navrhnutá poslankyňa Slavka Katuščaková, a jej členovia Matúš Ondusko a Lukáš
Remeta. Poslanci predsedkyňu aj členov komisie schválili.
Za predsedu komisie verejného poriadku a vybavovania sťažnosti bol navrhnutý Milan
Katuščák a členovia komisie Matúš Ondusko, Slavka Katuščaková a občan Adela Halžová.
Poslanci predsedu a členov komisie schválili.
Finančná komisia predseda Slavka Katuščaková, a jej Členovia Matúš Ondusko a občan Ing.
Dušan Ondusko Poslanci predsedu a členov komisie schválili. Šport a kultúra predseda Ing.
Sabol a jej členovia Lukáš Remeta, Slavka Katuščaková a občania Mgr. Martin Remeta
a Mgr. Daniela Sotáková. Poslanci predsedu a členov komisie schválili. Výstavba a životné
prostredie predseda Matúš Ondusko a jej členovia Milan Katuščák a občan Jozef Halža.
Poslanci predsedu a členov komisie schválili. Do inventarizačnej komisie starostka navrhla
všetkých poslancov OZ, ako predsedu Matúša Ondusku. Poslanci predsedu a členov komisie
schválili
10. Určenie platu starostke obce. Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je
zákonná povinnosť poslancov určiť plat starostovi obce. Poslanci určili plat starostke obce
podľa platnej úpravy zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest v súlade s § 3 ods.1 a 2 a § 4 ods. 1 uvedeného zákona vo výške
1,65 násobku priemernej hospodárskej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok na úväzok 70% podľa
tohto zákona par. 4 ods.2. Teda plat starostu obce určili na 1102,00€.
11. Diskusia. Na tomto zasadnutí prítomní poslanci diskutovali o vianočnej výzdobe obce na
rok 2018. Starostka obce navrhla prejsť položky rozpočtu na rok 2019 aby návrh rozpočtu
mohla na ďalšom zasadnutí predstaviť poslancom OZ. Ďalej spoločne diskutovali o TJ iskra
Buclovany , ktorá sa zapojila do 5. ligy v Bardejovský okres. Poslanci na návrh poslanca
Matúša Onduska odsúhlasili vianočný turnaj ktorý sa koná každoročne v Prešove..
Usporiadanie Silvestra 2018 nechala starostka na posúdení novozvolených poslancov.
Poslanci súhlasili s organizovaním Silvestra aj v roku 2018 a navrhli podávať kapustnicu,
varené víno a o polnoci ohňostroj.

Starostka obce upozornil zvolených poslancov, že ich čaká neľahké obdobie, obdobie
veľkých plánov a aktivít. Chce prijímať len správne rozhodnutia, pretože dôvera ľudí ich
zaväzuje a je pevne presvedčená, že ich dôveru spolu s poslancami OZ nesklamú.

12. Na záver starostka obce poďakoval poslancom za účasť a ustanovujúce zasadnutie OZ
ukončil.
V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018
zapisovateľ: Slavka Katuščaková

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

overovatelia: Milan Katuščák

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

Matúš Ondusko

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

starostka obce: Mgr. Michaela Sabolová

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

Uznesenie č. 1/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 v Buclovanoch.

k bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :

schvaľuje:
-

zapisovateľa Slavka Katuščaková
overovatelia Milan Katuščák a Matúš Ondusko

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing.
Miroslav Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 2/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 v Buclovanoch.

Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :
berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 11.
2018
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. usporiadanie Silvestra 2018

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing.
Miroslav Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 3/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 v Buclovanoch.

k bodu: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:
konštatuje, že:
novozvolená starostka obce Mgr. Michaela Sabolová zložila a podpísala zákonom
predpísaný sľub starostu obce

V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 4/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 v Buclovanoch.

k bodu: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :
konštatuje, že:
- zvolení poslanci zložili a podpísali zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva a to:
Slavka Katuščaková
Ing. Miroslav Sabol
Matúš Ondusko
Milan Katuščák
Lukáš Remeta

V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 5/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 v Buclovanoch.

k bodu: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :
schvaľuje:
- program ustanovujúceho zasadnutia

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing.
Miroslav Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 6/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 v Buclovanoch.

k bodu: Zriadenie komisii, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :
A. zriaďuje komisie a to
1. komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcionárov
2. komisia verejného poriadku a vybavovania sťažnosti
3. finančnú komisiu
4. šport a kultúra
5. výstavba a životné prostredie
6. inventarizačná komisia

funkcií

verejných

B. volí
1. predsedu komisie Slavka Katuščaková a jej členov Matúš Ondusko a Lukáš
Remeta
2. predsedu komisie Milan Katuščák a jej členovia Matúš Ondusko, Slavka
Katuščaková a Adela Halžová
3. predseda komisie Slavka Katuščaková a jej členovia Matúš Ondusko a Ing.
Dušan Ondusko
4. Predseda Ing. Miroslav Sabol a jej členovia Lukáš Remeta, Slavka
Katuščaková, Mgr. Daniela Sotáková a Mgr. Martin Remeta
5. predseda Milan Katuščák a jej členovia Matúš Ondusko a Jozef Halža
6. predseda Matúš Ondusko a jej členovia všetci poslanci OZ.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a
.
Ing. Miroslav Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 7/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 v Buclovanoch.
k bodu: Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch
určuje:
- plat starostu obce vo výške 1102,00€ mesačne

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing.
Miroslav Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 10. 12. 2018

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

