1

Zápisnica č. 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce
konaného dňa 07. decembra 2018
Prítomní:
-

starosta: Mgr. Michal Materný (novozvolený starosta)
poslanci :
- prítomní:
Jozef Slavkovský
JUDr. Peter Šimoňák
Ing. Stanislav Jendrušák
Ing. Ján Dominik
JUDr. Jana Gutt
Ing. Stanislav Dratva
Dr. Jozef Bednár
Tomáš Kormaník
Jozef Laššák
- ospravedlnení: 0

-

ďalší prítomní: Ing. Alžbeta Čekovská (doterajšia starostka)
p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
verejnosť

Program:
1. Otvorenie zasadnutia (doterajší starosta) – hymna.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej
komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
9. Určenie zástupcu starostu.
10. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
11. Zriadenie komisie podľa úst. zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov čl. 7 v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
12. Určenie platu starostu obce v súlade so zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zák. č. 320/2018 Z.z.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesenia.
15. Záver.
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ROKOVANIE :
1/
K bodu 1 :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila doterajšia starostka obce Ing. Alžbeta Čekovská.

2/
K bodu 2 :
Doterajšia starostka obce Gánovce Ing. Alžbeta Čekovská určila:
- JUDr. Janu Gutt za zapisovateľku;
- JUDr. Petra Šimoňáka a Ing. Stanislava Jendrušáka za overovateľov zápisnice.
Menovaní funkciu prijali.

3/
K bodu 3 :
Doterajšia starostka obce Ing. Alžbeta Čekovská vyzvala predsedníčku volebnej komisie Martinu Goldbergerovú,
aby prečítala výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018.
Za starostu obce Gánovce na volebné obdobie 2018 – 2022 bol zvolený kandidát:
Michal Materný, Mgr.
335 hlasov Nezávislý kandidát
Nezvolení kandidáti na starostu v obci Gánovce:
Ján Šebest
175
Smer – SD
Andrea Suchanovská, Mgr.
107
Nezávislá kandidátka
Simona Brijová
37
Nezávislá kandidátka
Poslanci, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva
v obci Gánovce na volebné obdobie 2018 – 2022:
Michal Materný, Mgr.
412 NEKA
Jozef Slavkovský
295 NEKA
Peter Šimoňák, JUDr.
283 NEKA
Stanislav Jendrušák, Ing.
236 NEKA
Ján Dominik, Ing.
229 NEKA
Jana Gutt, JUDr.
229 KDH
Stanislav Dratva, Ing.
223 NEKA
Jozef Bednár, Dr.
214 NEKA
Tomáš Kormaník
202 NEKA
Nezvolení kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Gánovce:
1. Jozef Laššák
200 NEKA - 1.náhradník
2. Andrea Suchanovská, Mgr.
185 NEKA - 2. náhradník
3. Daniela Korenková, Mgr. 184 Smer – SD
4. Branislav Gavalier
180 NEKA
5. Peter Gergoš
172 NEKA
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6. Ján Sekelský
7. Ľubomír Fedák
8. Martin Lajoš
9. Ján Kic
10. Ján Hrončák, Ing.
11. Eduard Palubjak
12. Stanislav Korba, Ing.

169
164
149
147
129
106
102

SNS
NEKA
Smer - SD
Smer - SD
NEKA
Smer - SD
Naj - Nezávislosť a jednota

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v obci Gánovce - Mgr. Michal Materný,
odovzdal predsedníčke volebnej komisie listinu o vzdaní sa kandidatúry na poslanca do
obecného zastupiteľstva v obci Gánovce a prijíma funkciu starostu v obci Gánovce.
Na jeho miesto poslanca do obecného zastupiteľstva v obci Gánovce nastupuje I. náhradník,
a to: Jozef Laššák .
Rozhodnutie OcZ:
OcZ konštatuje, že novozvolený starosta Mgr.Michal Materný sa vzdal mandátu poslanca do
obecného zastupiteľstva v obci Gánovce a na jeho miesto poslanca do obecného
zastupiteľstva v obci Gánovce nastupuje I. náhradník Jozef Laššák, ktorý prijíma mandát
poslanca do obecného zastupiteľstva v obci Gánovce.

4/
K bodu 4 :
Novozvolený starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce, prevzal insígnie a osvedčenie o zvolení.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ konštatuje, že novozvolený starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.

5/
K bodu 5 :
Novozvolení poslanci do obecného zastupiteľstva v obci Gánovce zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva, čo potvrdili svojím podpisom a prevzali osvedčenie o
zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva v obci Gánovce.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ konštatuje, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v obci Gánovce zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

6/
K bodu 6 :
Novozvolený starosta obce Gánovce - Mgr. Michal Materný, sa vo svojom vystúpení
prihovoril poslancom obecného zastupiteľstva obce Gánovce a prítomným občanom.
V príhovore poblahoželal novozvoleným poslancom a podnietil ich k vzájomnej spolupráci.
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Tiež poďakoval doterajšej starostke obce Gánovce - Ing. Alžbete Čekovskej a skonštatoval, že
bude potrebné pokračovať v začatých projektoch. Pokračoval predstavením volebného
programu a opätovne vyzval, ale aj pozval - k vzájomnej spolupráci na jeho plnení.

7/
K bodu 7 :
1.
- Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce s programom
ustanovujúceho zasadnutia OcZ a dal hlasovať za jeho prijatie.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia (doterajší starosta) – hymna.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej
komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
9. Určenie zástupcu starostu.
10. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
11. Zriadenie komisie podľa úst. zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov čl. 7 v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
12. Určenie platu starostu obce v súlade so zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zák. č. 320/2018 Z.z.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesenia.
15. Záver.

Rozhodnutie OcZ:
Uznesenie o schválení programu – tak ako bol zverejnený, ustanovujúceho zasadnutia OcZ
obce Gánovce, bolo prijaté jednomyseľne.
Hlasovali :
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0

2.
Rozhodnutie OcZ:
- OcZ schvaľuje doplnenie programu zasadnutia o doplnenie bodu č. 8, a to:
preplatenia nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 doterajšej starostke Ing. Alžbete
Čekovskej v rozsahu 2,5 dňa, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia.
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Hlasovali :
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0

3.
- OcZ schvaľuje doplnený program zasadnutia OcZ :
Doplnený program:
1. Otvorenie zasadnutia (doterajší starosta) – hymna
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej
komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva .
8. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 doterajšej starostke Ing.
Alžbete Čekovskej, v rozsahu 5 dní, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia.
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
10. Určenie zástupcu starostu
11. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
12. Zriadenie komisie podľa úst. zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov čl. 7 v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
13. Určenie platu starostu obce v súl. so zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zák. č. 320/2018 Z.z.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesenia.
16. Záver.

Rozhodnutie OcZ:
Pri hlasovaní o doplnenom programe bola splnená zákonom stanovená podmienka – súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce.
Hlasovali :
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0

8/
K bodu 8 :
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce na voľbu komisií mandátovej, návrhovej a volebnej.
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Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo jednomyseľne na tomto zložení jednotlivých komisií :
1. Mandátová komisia:
- predseda: Jozef Slavkovský
- členovia: Tomáš Kormaník, Ing. Stanislav Jendrušák.
2.

Návrhová komisia:
- predseda: JUDr. Jana Gutt,
- členovia: Jozef Laššák, Dr. Jozef Bednár.

3. Volebná komisia:
- predseda: Ing. Ján Dominik,
- členovia: JUDr. Peter Šimoňák, Ing. Stanislav Dratva.

Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne schvaľuje:
1. Mandátová komisia:
- predseda: Jozef Slavkovský
- členovia: Tomáš Kormaník, Ing. Stanislav Jendrušák.
2. Návrhová komisia:
- predseda: JUDr. Jana Gutt,
- členovia: Jozef Laššák, Dr. Jozef Bednár.
3. Volebná komisia:
- predseda: Ing. Ján Dominik,
- členovia: JUDr. Peter Šimoňák, Ing. Stanislav Dratva
Hlasovali:
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

9/
K bodu 9 :
Starosta obce Gánovce - Mgr. Michal Materný, určil svojho zástupcu z radu poslancov
obecného zastupiteľstva obce Gánovce, a to: Dr. Jozefa Bednára.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ berie na vedomie starostom určeného zástupcu starostu.
Uznesenie prijaté.
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10/
K bodu 10 :
Z radu poslancov obecného zastupiteľstva obce Gánovce, bol navrhnutý poslanec (JUDr.
Peter Šimoňák), ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so
znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyseľne poveruje JUDr. Petra Šimoňáka ako poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Hlasovali:
Za: 8
Zdržal sa: 1 (JUDr. Peter Šimoňák)
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

11/
K bodu 11 :
OcZ obce Gánovce zriaďuje komisiu podľa úst. zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov čl. 7 v znení neskorších predpisov a volí
jej členov:
1. JUDr. Jana Gutt – KDH (predseda)
2. Jozef Laššák - NEKA
3. Ing. Stanislav Jendrušák - NEKA

Rozhodnutie OcZ:
OcZ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle zák. 357/2004 Z.z. a
jednomyseľne zvolilo:
- predsedu komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle zák. 357/2004 Z.z.,
a to: JUDr. Jana Gutt;
- členov komisie :
1. Jozef Laššák - NEKA
2. Ing. Stanislav Jendrušák – NEKA.

Hlasovali:
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti:0
Uznesenie prijaté.

8

12/
K bodu 12 :
S účinnosťou od 7.12.2018 podľa §3 s použitím § 4 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov sa určuje základný plat starostu obce Gánovce podľa 3. platovej skupiny podľa
počtu obyvateľov - 2,2 násobok z čiastky 954,00 eur zaokrúhlený na celé euro nahor, čo
predstavuje výšku základného stanoveného platu starostu obce Gánovce, a to 2099,00 eur
mesačne.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ konštatuje, že starostovi patrí plat s účinnosťou od 7.12.2018 podľa §3 s použitím § 4
ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Hlasovali:
Za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie prijaté.

Zapísala:
JUDr. Jana Gutt - zapisovateľka
Mgr. Michal Materný - starosta
Zápisnicu overili: JUDr. Peter Šimoňák,
Ing. Stanislav Jendrušák.

