ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Štiavnických Baniach konaného dňa
4.decembra 2018

1.Úvodné náležitosti
a)Otvorenie zasadnutia
b)Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
c)Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
d)Zloženie sľubu poslancov
e)Vystúpenie starostu obce
2.Schválenie programu rokovania
3.Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4.Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
5.Schválenie platu starostu
6. Schválenie zástupcu sobášiaceho
7. Schválenie uznesenia
8.Diskusia
9.Záver
 K bodu 1
a) Zasadanie otvoril Stanislav Neuschl
Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážená predsedníčka volebnej komisie, zapisovateľka
miestnej volebnej komisie, hlavný kontrolór, vážení prítomní spoluobčania. Všetkých vás srdečne
vítam na prvom zasadnutí novozvoleného obecného zastupiteľstva.
b) Predsedníčka miestnej volebnej komisie Bohumila Neuschlová informovala prvé zasadnutie
obecného zastupiteľstva s výsledkami komunálnych volieb do obecného zastupiteľstva,
výsledkami volieb starostu obce a odovzdala kandidátom zvoleným za poslancov OZ
a kandidátovi zvoleného za starostu osvedčenie o zvolení.
Za starostu obce bol zvolený Stanislav Neuschl
Za poslancov OZ:
Michal Beneš
Ing.Denisa Gábrišová Vilmonová
Tomáš Blaško
Peter Sabala
Gabriel Ševeček
Ing.Miroslava Bernátová
Ing.Marian Láslo
c) Poslanec G.Ševeček prečítal znenia sľubu starostu:

„ 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 svedomia a vedomia. –
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala Stanislavovi Neuschlovi osvedčenie o zvolení
za starostu. Tým sa staronový starosta ujal vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.

d) Starosta prečítal znenie sľubu poslanca:
„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. –
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenie
o zvolení.
e) Starosta vystúpil s príhovorom kde poďakoval za opätovne prejavenú dôveru.
Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Denisu Gábrišovú Vilmonovú a Gabriela Ševečeka a za
zapisovateľku Alenu Henčelovú
.

K bodu 2

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia – predložil starosta Stanislav Neuschl
Program :
2.Schválenie programu rokovania
3.Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4.Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
5.Schválenie platu starostu
6. Schválenie zástupcu sobášiaceho
7. Schválenie uznesenia
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
.

K bodu 3

Starosta predložil návrh na zloženie komisií:
- mandátová komisia: predseda – G.Ševeček, členovia – Ing. M.Láslo, Ing.M.Bernátová
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
- návrhová komisia: predseda – Ing.Gábrišová Vilmonová, členovia –M.Beneš, T.Blaško
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti


K bodu 4

Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov :
Starosta navrhol aby pri obecnom zastupiteľstve pracovali nasledovné komisie:
-

Komisia výstavby - predseda Michal Beneš
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Komisia sociálnych vecí – predseda Ing.Miroslava Bernátová
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu –predseda Tomáš Blaško
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa,0 proti
Komisia ŽP a verejného poriadku – predseda Ing.Marian Láslo
Hlasovanie: 7 za,0 zdržal sa,0 proti
Komisia finančná – predseda Ing.Denisa Gábrišová Vilmonová
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Komisia ÚP a rozvoja obce – predseda Gabriel Ševeček
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti



K bodu 5
Schválenie platu starostu
OZ v Štiavnických Baniach schvaľuje výšku mesačného platu starostu obce Stanislava Neuschla
v súlade so zákonom č. 320/2018 Z.z. a 154/5011, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a miest v znení neskorších predpisov
-zvýšený o 10% mesačného platu na celé funkčné obdobie
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti


K bodu 6
Schválenie zástupcu sobášiaceho

Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje, že
pri uzatváraní manželstva na matričnom úrade urobia snúbenci vyhlásenie pred starostom obce
alebo poverením poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Funkciu sobášiaceho budú vykonávať:
Starosta obce: Stanislav Neuschl –vyplývajúc zo zákona
Poslanec OZ : Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová – zástupca sobášiaceho
Hlasovanie: 7 za, 0 zdržal sa, 0 proti


K bodu 7

Mandátová komisia
Mandátová komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Štiavnických Baniach v zložení: Gabriel
Ševeček, Ing. Marian Láslo, Ing. Miroslava Bernátová
o v e r u j e, že starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva dostali na základe preukazu

totožnosti o s v e d č e n i e o z v o l e n í, vydané miestnou volebnou komisiou a zložili zákonom
stanovený sľub
Návrhová komisia – predkladá znenie uznesenia
Schválenie uznesenia

Obecné zastupitelstvo v Štiavnických Baniach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Stanislav Neuschl
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupitelstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupitelstva:
Michal Beneš
Ing.Denisa Gábrišová Vilmonová
Tomáš Blaško
Peter Sabala
Gabriel Ševeček
Ing.Miroslava Bernátová
Ing.Marian Láslo

C. z r i a ď u j e

-

komisie, a to :
Komisia výstavby
Komisia sociálnych vecí
Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu
Komisia ŽP a verejného poriadku
Komisia finančná

-

Komisia ÚP a rozvoja obce

D. u r č u j e

-

predsedov komisií :
Komisia výstavby , územného plánovania - predseda Michal Beneš
Komisia sociálnych vecí – predseda Ing.M.Bernátová
Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu –predseda Tomáš Blaško
Komisia ŽP a verejného poriadku – Ing.M.Láslo
Komisia finančná – Ing.Gábrišová Vilmonová
Komisia ÚP a rozvoja obce – predseda Gabriel Ševeček

E.

určuje

výšku mesačného platu starostu obce Stanislava Neuschla v súlade so zákonom č. 320/2018
Z.z.
a 154/5011, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a miest v znení neskorších predpisov
a schvaľuje jeho zvýšenie o 10% mesačného platu na celé funkčné obdobie

F. u k l a d á
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy
na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)
G. p o v e r u j e
výkonom funkcie zástupca sobášiaceho:
poslanca OZ – Ing.Denisu Gábrišovú Vilmonovú
Bolo prijaté U z n e s e n i e č. 1/12/2018 – ustanovujúce OZ

. K bodu 8
Diskusia
Ing.Havlík – chce popriať novozvoleným poslancom, aby dodržiavali to, čo sľúbili, dodržiavali
zákony a praje všetkým, aby sa im darilo
Ing. Rücker – praje novým poslancom všetko najlepšie, aby dodržiavali zákony. Od roku 2007
sa zaujíma o dianie v obci. Bol poslancom a oboznámil prítomných nových poslancov o svojej
osobe, počiatočnej dobrej spolupráci s p. Neuschlom. Upozornil na to, že sa nevykonáva
kontrola uznesení, Zaujímal sa ako budú udržiavané cesty a chodníky cez zimu. Poukázal na
chátrajúcu budovu Majera, znečisťovanie obce, na to že pri p. Vilmonov je urobené smetisko,
je tam zberný dvor, na smetisko na Pecinách za závorou, bolo sľúbené, že miestne
komunikácie budú do roku 2014 všetky opravené, znečisťovanie obce splaškovými vodami.
Je potrebné zvolať všeobecnú diskusiu s občanmi. Na Hornej Rovni sú stále nevysporiadané
pozemky s Banskou Štiavnicou. Stále upozorňuje na to, že sa nerobí fyzická inventarizácia
majetku obce.
p. Šestáková – odovzdala vianočný pozdrav všetkým od jednoty dôchodcov a popriala všetko
najlepsšie.
.K bodu 9
Záverom starosta Stanislav Neuschl poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie
obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:
Gabriel Ševeček .....................................

Ing.Denisa Gábrišová Vilmonová .....................................
Zapisovateľka:
Alena Henčelová ....................................

Stanislav Neuschl – starosta obce

Štiavnické Bane 11.12.2018

