Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 28. 11. 2018
Prítomní novozvolení poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Jozef Lokšeninec,
Pavel Žiačik, Bc. Marek Hamar, Michal Kršík, Tomáš Trmík,
Prítomní poslanci : Zdeno Šupolík, Viera Braciníková, Peter Braciník, Bohuslava
Zemančíková, Anton Kušnierik
Neprítomní :
Hlavný kontrolór: Lenka Šubiková - neprítomná
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania:
Bod 1. Zahájenie
Po zahájení rokovania starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Eva Brídziková
Overovatelia zápisnice na návrh starostu boli zvolení: Jaroslav Babečka,
Jozef Lokšenínec
a) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
- správu u výsledkoch voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva predložila

predsedkyňa miestnej volebnej komisie Ing. Emília Bakalíková – správa je prílohou zápisnice
- odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
- zloženie sľubu novozvoleného starostu – prevzatie insignií a prevzatie vedenia
novozvoleného obecného zastupiteľstva

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem
pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia“
- Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“
- príhovor starostu.
Po zložení sľubu starostu obce a poslancov starosta overil a konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa a oznámil to prítomným.
Návrh na uznesenie č. 1 - 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
A) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Hamar zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Jaroslav Babečka
Bc. Marek Hamar
Michal Kršík
Jozef Lokšenínec
Vlasta Martečíková
Tomáš Trmík
Pavel Žiačik
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
- hlasovanie : za : 7
proti :0
zdržal sa :0
Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh programu rokovania obecného
zastupiteľstva.
Program : 1. Zahájenie
2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
6. Schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti
7. Určenie platu starostu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
- hlasovanie : za : 7
proti :0
zdržal sa :0
Bod 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Starosta obce predložil návrh na voľbu návrhovej komisie
Návrh na uznesenie č. 2 - 5/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
1. volí
návrhovú komisiu v zložení : Jaroslav Babečka, Jozef Lokšenínec, Vlasta Martečíková
2. ukladá
návrhovej komisii
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení,
tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele
- hlasovanie : za : 7
proti :0
zdržal sa :0
Návrh na uznesenie č. 3 - 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
1. volí
mandátovú a volebnú komisiu v zložení : Bc.Marek Hamar, Michal Kršík, Tomáš Trmík

2. ukladá
mandátovej a volebnej komisii
a) dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov
a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb
- hlasovanie : za : 7
proti :0
zdržal sa :0
Bod 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a zároveň bude zástupca starostu obce
Starosta predložil návrh obecnému zastupiteľstvu, aby poverilo poslanca Jaroslava Babečku,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a zároveň bude
zástupca starostu obce
Návrh na uznesenie č. 4 - 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
poveruje
1. poslanca obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej Jaroslava Babečku zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. poslanca obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej Jaroslava Babečku výkonom
funkcie zástupcu starostu obce
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 1
Bod 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
Komisie plnia nasledovné funkcie:
a) Poradná funkcia – vypracúvajú stanoviská k návrhom materiálov, ako podklad na
rozhodovanie obecného zastupiteľstva, spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej
oblasti ( organizačné zabezpečenia, stanoviská k prípadným predajom majetku obce,
stanoviská pri riešení čiernych stavieb, určení strategických zámerov PHSR, ÚPD a pod.).
b) Iniciatívna funkcia – vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do
oblasti ich pôsobenia, spracúvajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.
c) Kontrolnú funkciu – kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva a dodržiavanie
všeobecne záväzných nariadení obce, upozorňujú orgány obce na nedostatky , ktoré zistia na
svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich riešeniu.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií a voľbu ich
predsedov :
Návrh na uznesenie č. 5 - 5/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
A) zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov

B) určuje
náplň práce komisie, a to
komisia prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade
pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov
vysvetlenia
 podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č.
511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7
ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7
ods. 7 až 9
 predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany
verejného záujmu
 preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä
skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v
prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania
vo veci ochrany verejného záujmu
 udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia
funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona
 kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom
zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby
predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu
 komisia bude riešiť veci v oblasti organizačného zabezpečenia obecných aktivít, bude
dávať stanoviská k prípadným predajom majetku obce, stanoviská pri riešení čiernych
stavieb, bude rozhodovať o určení strategických zámerov obce v súvislosti s PHSR,
ÚPD a pod.
C) volí:
a) predsedu komisie : Jaroslav Babečka
b) členov komisie : Jozef Lokšenínec
Bc. Marek Hamar
Michal Kršík
Pavel Žiačik
- hlasovanie : za : 7
proti :0
zdržal sa :0


Návrh na uznesenie č. 6 - 5/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
A) zriaďuje:
komisiu pre kultúru, šport, mládež a sociálne veci
B) Určuje
náplň práce komisie, a to
 komisia bude riešiť záležitosti v oblasti organizačného zabezpečenia obecných aktivít
v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí a činnosti spoločenských organizácií na
území obce

C) volí
a) predsedu komisie: Vlasta Martečíková
b) členov komisie: a. poslanca : Tomáš Trmík
b. odborníkov z radov obyvateľov obce : Martin Gardoň
Ľubica Kyselová
Bohuslava Zemančíková
- hlasovanie : za : 7
proti :0
zdržal sa :0
Bod 6. Schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti
Starosta obce predložil návrh na schválenie :
sobášiaceho : Jaroslav Babečka
sobášne dni : pracovné dni v týždni, sobota
sobášna miestnosť : sobášna sieň obecného úradu a iné vhodné miesto určené po dohode
s matričným úradom
Návrh na uznesenie č. 7 - 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
schvaľuje
a) poverenie sobášiaceho pre volebné obdobie 2018 – 2022 - Jaroslav Babečka
b) sobášne dni : pracovné dni v týždni, sobota
c) sobášna miestnosť : sobášna sieň obecného úradu a iné vhodné miesto určené
po dohode s matričným úradom
- hlasovanie : za : 7
proti :0
zdržal sa :0
Bod 7. Určenie platu starostu
Návrh na uznesenie č. 8 - 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom uznesením
OZ č. 3/2018 zo dňa 21.júna 2018 mesačný plat starostu Obce Horná Mariková vo výške:
minimálneho platu starostu stanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č.253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2017 a násobku 1,65
/podľa § 4 ods.1/ zvýšeného o 15 % podľa § 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona s účinnosťou
odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
- hlasovanie : za : 5
proti : 2
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie č. 9 - 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 5/2018 zo dňa
28.11.2018
- hlasovanie : za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

8. Rôzne
- na deň 12.12. plánujeme zvolať pracovné jednanie Obecného zastupiteľstva
- Informácia o pripravovaných akciách – Adventný koncert
- VIII. Obecný ples
9. Diskusia
10. Záver
Overovatelia zápisnice :

Zapisovateľka :

Jaroslav Babečka

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

Jozef Lokšenínec

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

Eva Brídziková

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

Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

Jaroslav Babečka, Horná Mariková, Vlkov č. 623, 018 03 Horná Mariková

Obecný úrad Horná Mariková
018 03 Horná Mariková

Horná Mariková, 28.11.2018

Vec : Vzdanie sa odmeny zástupcu starostu, sobášiaceho poslanca, poslanca Obecného
zastupiteľstva v Hornej Marikovej a člena komisie na ochranu verejného záujmu –
čestné vyhlásenie

Podpísaný Jaroslav Babečka, nar. 11.05.1957, trvalo bytom Horná Mariková, Vlkov č.
623 čestne vyhlasujem, že sa vzdávam odmeny zástupcu starostu, sobášiaceho poslanca,
poslanca Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej a člena komisie na ochranu verejného
záujmu zriadenej pri Obecnom úrade v Hornej Marikovej dňom 28.11.2018.

S pozdravom

V Hornej Marikovej, dňa 28. 11 .2018

SĽUB
starostu obce Horná Mariková
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem
pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia“

Ing. Miroslav Hamar

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

V Hornej Marikovej, dňa 28. 11 .2018

SĽUB
poslanca Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri
výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“

Jaroslav Babečka

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

Bc. Marek Hamar

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

Michal Kršík

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

Jozef Lokšenínec

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

Vlasta Martečíková

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

Tomáš Trmík

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

Pavel Žiačik

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

