Z Á PI S N I CA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 04. 12. 2018 o
18, 00 hod. v sále kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pod. č. 527/2018-1450
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 ods. 1 zákona NR SR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 7 poslancov, čím
bolo uznášania schopné.

Program:
1.Privítanie prítomných a príhovor starostky obce
2. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb
3. Prevzatie osvedčení o zvolení a zloženie sľubu starostu a poslancov
4. Príhovor novozvoleného starostu obce
5. Pokračovanie rokovania novozvolenej samosprávy podľa navrhnutého programu
6.Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
10. Informácia o plate starostu obce
11. Diskusia
12.Návrh na uznesenie
13.Záver
K bodu č. 1
Starostka obce Ing. Helena Čavojská zahájila ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
po voľbách do orgánov samosprávy obce a privítala prítomných. Uviedla, že účelom tohto
zastupiteľstva je naplnenie výsledkov komunálnych volieb a ich uplatnenie v skutočnom obsadení
najvyšších orgánov obecnej samosprávy v novom funkčnom období. Následne predniesla príhovor,
v ktorom zhrnula svoje pôsobenie v miestnej samospráve a poďakovala ľuďom s ktorými
spolupracovala počas jej funkčného obdobia.
K bodu č. 2
V tomto bode starostka vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie Romana Tótha, aby
oboznámil prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.
novembra 2018. Výsledky tvoria prílohu k zápisnici. Predseda miestnej volebnej komisie pred
prečítaním výsledkov poďakoval členom a zapisovateľke miestnej volebnej komisie za odvedenú
prácu. Následne prečítal výsledky. Za starostu obce bol zvolený Ing. Tomáš Tóth a za poslancov
obecného zastupiteľstva boli zvolení Jozef Bilka, Pavol Čavojský, Marek Hrúz, Ing. Stanislav
Kurbel, Tibor Lacko, Mgr. Róbert Tisaj a Zdenka Weissová.
K bodu č. 3
V tomto bode novozvolený starosta zložil sľub jeho prečítaním a podpísaním jeho písomného
znenia. Za novozvolených poslancov taktiež prečítal sľub starosta obce, a poslanci podpísali jeho
písomné znenie. Toto znenie s podpismi tvorí prílohu k zápisnici. Novozvolenému starostovi obce
a poslancom predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenia o zvolení a následne

pristúpili k slávnostnému zápisu do pamätnej knihy.
K bodu č. 4
V tomto bode novozvolený starosta obce vystúpil so svojím príhovorom. Vyjadril
poďakovanie voličom za odovzdané hlasy a prejavenú dôveru. Zagratuloval novozvoleným
poslancom a poďakoval bývalým poslancom za doterajšiu prácu. Predniesol svoje hlavné priority,
o ktoré sa bude ako starosta usilovať. Následne ľudí poprosil o trpezlivosť počas jeho prvých dní vo
funkcií. Text príhovoru tvorí prílohu k zápisnici.
K bodu č. 5
V tomto bode starosta predniesol časť programu ustanovujúceho zastupiteľstva od bodu 6 až
13 ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 6
V súlade s programom bolo potrebné zriadiť mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.
Mandátovú komisiu starosta navrhol spojiť s volebnou komisiou a zriadiť ako dočasnú komisiu
obecného zastupiteľstva za účelom overenia platnosti voľby starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva a to v zložení: Mgr. Róbert Tisaj, Zdenka Weissová a Tibor Lacko. Návrhovú
komisiu navrhol zriadiť ako dočasnú komisiu obecného zastupiteľstva za účelom prípravy
a predloženia návrhu na schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva z jeho dnešného zasadnutia v
zložení: Jozef Bilka, Marek Hrúz a Tibor Lacko. Poslanci Hlasovali za predložený návrh komisií a
ten bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 7
V tomto bode poslanec Mgr. Róbert Tisaj za mandátovú a volebnú komisiu konštatovala, že
novozvolený starosta obce a všetkých 7 poslancov zložilo zákonom predpísaný sľub a zároveň
overil platnosť voľby starostu obce Poruba a poslancov obecného zastupiteľstva v Porube.
K bodu č. 8
V tomto bode starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje
stále alebo dočasné poradné, iniciatívne alebo kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov
a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom, ktoré vymedzuje ich zloženie a úlohy.
Navrhol zriadiť komisie, ktoré už obec mala v prechádzajúcom volebnom období a to nasledovne:
Komisia za účelom ochrany verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie v zložení:
Predseda: Pavol Čavojský
Členovia: Ing. Stanislav Kurbel a Jozef Bilka

Zapisovateľ: Bc. Monika Kováčová
Komisia pre vybavovanie sťažností podľa zásad v zložení:
Predseda: Tibor Lacko
Členovia: Mgr. Róbert Tisaj a Zdenka Weissová
Zapisovateľ: Bc. Monika Kováčová
Komisia pre financie a rozpočet v zložení:
Predseda: Mgr. Róbert Tisaj
Členovia: Jozef Bilka, Tibor Lacko a Daniela Horváthová
Zapisovateľ: Daniela Horváthová
Komisia pre mládež a telovýchovu v zložení:
Predseda: Marek Hrúz
Členovia: Pavol Čavojský, Zdenka Weissová a Tibor Lacko
Zapisovateľ: Tibor Lacko
Komisia pre školstvo a kultúru v zložení:
Predseda: Zdenka Weissová
Členovia: Mgr. Róbert Tisaj a Ing. Stanislav Kurbel
Zapisovateľ: Ing. Stanislav Kurbel
Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia v zložení:
Predseda: Ing. Stanislav Kurbel
Členovia: Pavol Čavojský a Marek Hrúz
Zapisovateľ: Marek Hrúz
Za zástupcov obce Poruba v Rade školy pri MŠ Poruba boli navrhnutí poslanec Pavol Čavojský
a poslankyňa Zdenka Weissová.
Starosta požiadal predsedov jednotlivých komisií, aby do nasledujúceho obecného zastupiteľstva
doplnili komisie o ďalších členov (neposlancov). Poslanci návrh komisií a ich zloženie jednohlasne
schválili.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
1. Pavla Čavojského za predsedu Komisie za účelom ochrany verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie a členov komisie Ing. Stanislava Kurbela a Jozefa Bilku.
Zapisovateľ: Bc. Monika Kováčová
2. Tibora Lacku za predsedu Komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad a členov komisie
Mgr. Róberta Tisaja a Zdenku Weissovú
Zapisovateľ: Bc. Monika Kováčová
3. Mgr. Róberta Tisaja za predsedu Komisie pre financie a rozpočet a členov komisie Jozefa Bilku,
Tibora Lacku a Danielu Horvátovú
Zapisovateľ: Daniela Horvátová
4. Mareka Hrúza za predsedu Komisie pre mládež a telovýchovu a členov komisie Pavla
Čavojského, Zdenku Weissovú a Tibora Lacku

Zapisovateľ: Tibor Lacko
5. Zdenku Weissovú za predsedkyňu Komisie pre školstvo a kultúru a členov komisie Mgr.
Róberta Tisaja a Ing. Stanislava Kurbela
Zapisovateľ: Ing. Stanislav Kurbel
6. Ing. Stanislava Kurbela za predsedu Komisia výstavby, verejného poriadku a životného
prostredia a členov komisie: Pavla Čavojského a Mareka Hrúza
Zapisovateľ: Marek Hrúz
7. Zástupcov Obce Poruba v Rade školy pri MŠ Poruba – poslankyňu Zdenku Weissovú
a poslanca Pavla Čavojského.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 9
V tomto bode starosta obce poveril Pavla Čavojského ako poslanca oprávneného na
zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, ak starosta nezvolá
zastupiteľstvo v zmysle zákona. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
poveruje
Poslanca Pavla Čavojského 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 SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 10
V tomto bode starosta informoval, že ako novozvolený starosta bude poberať minimálny plat,
ktorý mu prislúcha podľa platnej legislatívy a nenavrhuje jeho navýšenie. Poslanci nemali k určeniu
platu žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informáciu o výške platu starostu.
K bodu č. 11
V diskusií starosta informoval, že budúci týždeň 11. 12. 2018 sa uskutoční ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Ďalej starosta pozval občanov dňa 08.12.2018 do Nitrianskeho Pravna na každoročnú starostovskú
kapustnicu.
K bodu č. 12
Poslanec Jozef Bilka prečítal návrh uznesenia. Tento návrh bol poslancami jednohlasne
schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 13
V závere starosta obce poďakovala prítomným za veľkú účasť a ukončil zasadnutie o 19:00.

Ing. Tomáš Tóth
starosta obce

Zapisovateľka:
Monika Kováčová

