Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Gemerských Tepliciach zo dňa 03.12.2014 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu v časti
obce Jelšavská Teplica.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PRO GRAM :
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného Obecného zastupiteľstva
/ predseda miestnej volebnej komisie /.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvolenej starostky.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich prác, voľba ich predsedov a členov.
10. Určenie platu starostky obce.
11. Diskusia.
12. Záver.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájila starostka p. Mgr. Laura Durančíková
doterajšia starostka obce, ktorá privítala všetkých prítomných.
V 2. bode zasadnutia, bola navrhnutá zapisovateľka a overovatelia zápisnice.
Za overovateľov boli navrhnutí a zvolení: p. Ondrej Baláž a p. Dušan Kováč
Za zapisovateľku : p. Monika Golianová.
V 3. bode zasadnutia predseda miestnej volebnej komisie v Gemerských Tepliciach
p. Ladislav Viest, oboznámil prítomných o výsledkoch volieb do samosprávy obce, ktoré sa konali
15. novembra 2014.
V 4. bode starostka obce p. Mgr. Laura Durančíková prečítala sľub tohto znenia:
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 všeobecné záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Novozvolená starostka p. Mgr. Laura Durančíková, tak sľubujem a svojím podpisom potvrdila
zákonom predpísaný postup pri prevzatí funkcie starostky obce a ujala sa ďalšieho vedenia
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
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p. Dušana Kováča, aby prečítal sľub poslanca za všetkých novozvolených poslancov: p. Radoslav
Dusa, p. Dávid Ďurian, p. Ondrej Petráš, p. Ondrej Baláž a zároveň ich požiadala o zloženie
zákonom predpísaného sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva a o potvrdenie svojím podpisom.
V 6. bode vystúpila starostka obce p. Mgr. Laura Durančíková a v slávnostnom príhovore sa
poďakovala za dôveru, ktorú dostala od občanov obce, poďakovala sa za doterajšiu činnosť
poslancom Obecného zastupiteľstva.
Skonštatovala, že na ustanovujúcom zasadnutí je prítomných päť poslancov a Ustanovujúce
zasadnutie je uznášania schopné.
V 7. bode zasadnutia p. Mgr. Laura Durančíková predložila program Ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného Obecného zastupiteľstva
/ predseda miestnej volebnej komisie /
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
9. Zriadení komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostky obce
11. Diskusia
12. Záver
Starostka obce p. Mgr. Laura Durančíková, dala hlasovať, kto ja za, aby sa na dnešnom
ustanovujúcom zasadnutí riadili týmto programom,
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.
Program ustanovujúceho zasadnutia bol jednohlasne schválený.
V 8. bode určila starostka obce zástupcu , ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Obecného
zastupiteľstva 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.
Zároveň dala hlasovať poslancom, kto je za aby sa zástupcom starostky stal p. Radoslav Dusa.
Za – 2 , proti – 2, zdržal sa – 1.
Nakoľko môže starostka sama určiť svojho zástupcu, zástupcom starostu sa stal p. Radoslav Dusa .
V 9. bode starostka obce p. Mgr. Laura Durančíková predložila návrh na predsedov a členov
mandátovej komisie: predseda: Ondrej Petráš
členovia: Radoslav Dusa, Mgr. Dávid Ďurian
volebná komisia: predseda: Dušan Kováč
členovia: Ondrej Baláž, Radoslav Dusa
návrhová komisia: predseda: Mgr. Dávid Ďurian
členovia: Ondrej Petráš, Dušan Kováč
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Konštatuje, že komisie boli jednohlasne schválené.
V 10. bode určenie platu starostky obce. Plat starostov je určený 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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami plat starostu a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov, Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2013 a násobku /
podľa § 4 ods. 1. uviesť konkrétny koeficient / 824 x1,49 + 10,70% = 1360,- €,s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu.
Starostka obce dala, aj napriek schválenému úväzku na volebné obdobie r.2014-2018, ktoré bolo
schválené uznesením č. 13/14-8/2014 zo dňa 14.08.2014, znova dala schváliť svoj plat, aby boli
oboznámení aj novozvolení poslanci.
Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. Plat starostky obce bol schválený.
V 11. bode starostka obce otvorila diskusiu.
V diskusii vystúpil p. Dušan Kováč, ohľadom práv a povinností, ktoré ako poslanci môžu
vykonávať.
P. Ondrej Baláž a p. Mgr. Dávid Ďurian vystúpili ohľadom internetovej stránky obce. Stránka je
zastaralá, treba ju zmodernizovať.
Pán Ondrej Baláž sa pýtal koľko bude mať Obecné zastupiteľstvo zasadnutí do roka, koľko je
povinné zo zákona, či je vyvesený rozpočet obce na rok 2015. Pán Ondrej Baláž a pani Sylvia
Petrášová sa informovali ohľadom prepočítaného platu starostky obce. Pani Mgr. Viera Suchá
podotkla k novozvoleným poslancom, aby si mohli povedať, že sú so sobou spokojní, pri ukončení
volebného obdobia.
Na koľko sa po vyzvaní do diskusie už nikto neprihlásil, diskusia sa ukončila.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková, požiadala predsedu návrhovej komisie Mgr. Dávida
Ďuriana, aby prečítal všetky uznesenia. Za všetky prijaté uznesenia na dnešnom ustanovujúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva dala hlasovať.
Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. Konštatuje, že uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva boli jednohlasne schválené.

Overovatelia: Ondrej Baláž
Dušan Kováč

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U Z N E S E N I A
Z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Gemerské Teplice
zo dňa 03.12.2014.

U z n e s e n i e č. 01/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
A/ berie na vedomie:

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky

B/ konštatuje, že:

1. novozvolená starostka obce Mgr. Laura Durančíková zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva:
Ondrej Baláž, Radoslav Dusa, Mgr. Dávid Ďurian,
Ondrej Petráš, Dušan Kováč

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0 Zdržal sa: 0
Mgr.Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
A/ berie na vedomie:
Informáciu starostky obce, že za zástupcu starostu menovala poslanca OZ p.
Radoslava Dusu.
Mgr.Laura Durančíková
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
A/ p o v e r u j e
poslanca Radoslava Dusa 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 04/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
A/ zriaďuje: komisie a to mandátovú, volebnú a návrhovú
B/ volí: predsedu mandátovej komisie: Ondrej Petráš
členov mandátovej komisie: Radoslav Dusa, Mgr. Dávid Ďurian
predsedu volebnej komisie: Dušan Kováč
členov volebnej komisie: Ondrej Baláž, Radoslav Dusa
predsedu návrhovej komisie: Mgr. Dávid Ďurian
členov návrhovej komisie: Ondrej Petráš, Dušan Kováč
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 05/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
A/ s c h v a ľ u j e
v súlade so zákonom 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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat
starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2013 a
násobku / podľa § 4 ods. 1 uviesť konkrétny koeficient /1,49 + 10,70 % s účinnosťou
odo dňa zloženia sľubu.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Mgr Laura Durančíková
Starostka obce
Overovatelia: Dušan Kováč
Ondrej Baláž

