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Č.j.  696/2014 
 

Z á p i s n i c a  
napísaná v priebehu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Milpoš konaného dňa 1.12.2014 

v kultúrnom dome v Milpoši o 18.00 hod. 
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril p. Rabatin Ladislav, doterajší starosta obce. 
Konštatoval, že OZ bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci boli na neho včas pozvaní. Toto 
zasadnutie sa koná na základe volieb do orgánov  samosprávy obce, ktoré sa konali  dňa 15.11.2014 
a zároveň slúži na uvedenie novozvolených poslancov a starostu obce do funkcií. Ide o verejné 
zasadnutie za prítomností občanov obce. Zasadnutie sa riadilo týmto programom: 

 
1. Otvorenie zasadnutia      
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Overenie spôsobilosti rokovania obecného zastupiteľstva 
7. Vystúpenie starostu 
8. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
11. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 
12. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 
13. Voľba  predsedu komisie na ochranu verejného záujmu 
14. Návrh na zriadenie komisie na vybavovanie sťažností 
15. Voľba  predsedu komisie na vybavovanie sťažností 
16. Návrh na zriadenie komisie na riešenie priestupkov 
17. Voľba  predsedu komisie na riešenie priestupkov 
18. Schválenie platu starostu obce 
19. Vnútorný predpis o škodovom konaní a určenie škodovej komisie 
20. Diskusia 
21. Schválenie uznesenia 
22. Záver 

       
bod č.2 

Starosta obce p. Rabatin Ladislav určil za zapisovateľku p. Mgr. Molčanovú Alenu a za overovateľov 
zápisnice p. Poráča Petra a p. Helenu Lichvárovú. 
    

bod č.3 
Predseda  miestnej volebnej komisie p. Petrík Michal oboznámil prítomných s výsledkami volieb v našej 
obci, ktoré sa konali 15.11.2014. Na základe týchto volieb bolo zvolených do obecného zastupiteľstva   
zákonom predpísaných 7 poslancov. Oznámenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

bod č. 4 
Novozvolený starosta obce Milpoš p. Rabatin Ladislav slávnostne zložil pred prítomnými zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. Svoj mandát starostu obce potvrdil podpísaním sľubu. Predseda 
miestnej volebnej komisie p. Petrík Michal po zložení sľubu odovzdal novozvolenému starostovi 
Osvedčenie o zvolení za starostu obce Milpoš. 
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      bod č. 5 
Sľub poslanca obecného zastupiteľstva prečítal novozvolený starosta obce p. Rabatin Ladislav 
a slávnostne ho  zložili i novozvolení poslanci: 
Džačovský Jozef 
Figura Mikuláš  
Figura Radoslav 
Gargalíková Alžbeta 
Lichvárová Helena 
Poráč Peter 
Ing. Pillár Štefan 
 
Svoj poslanecký mandát potvrdili podpísaním sľubu. Predseda miestnej volebnej komisie p. Petrík 
Michal po zložení sľubu odovzdal novozvoleným poslancom Osvedčenie o zvolení za poslanca 
obecného zastupiteľstva v Milpoši. 
 

bod  č. 6 
Novozvolený starosta obce p. Rabatin Ladislav overil spôsobilosť rokovania obecného zastupiteľstva 
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa nakoľko sú prítomní všetci 
novozvolení poslanci. 
 

 bod  č. 7 
Novozvolený starosta obce Milpoš p. Rabatin Ladislav vo svojom vystúpení vyjadril poďakovanie za 
všetko dobré a pozitívne čo pre našu obec vykonali všetci poslanci za minulé volebné obdobie. Zároveň 
sa poďakoval všetkým občanom za dôveru pri voľbách 15.11.2014. Novozvoleným poslancom 
zablahoželal k zvoleniu na funkciu poslanca OZ a poprial veľa síl a energie na tomto poste. Zároveň 
ubezpečil všetkých prítomných občanov na tomto zasadnutí, že on ako novozvolený starosta obce 
spolu s poslancami OZ sa budú snažiť vykonávať svoju funkciu zodpovedne. Budú si plniť svoje 
povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavné zákony a ostatné všeobecne 
záväzné predpisy.  
 

 bod  č. 8 
Novozvolený starosta obce Milpoš p. Rabatin Ladislav vyzval prítomných k pripomienkovaniu 
k navrhnutému programu zasadnutia. Navrhnutý program nebol pripomienkovaný. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov  zdržalo sa  poslancov  
 
Uznesenie č. 1/2014  
a/ schvaľuje: program zasadnutia 
 

bod  č. 9 
Starosta obce p. Rabatin Ladislav poslancom navrhol, aby poverili poslanca, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta.  
Z rokovania poslancov vzišiel návrh – p. Figura Mikuláš. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov  zdržalo sa  poslancov  
 
Uznesenie č. 2/2014  
a/ poveruje: poslanca p. Figuru Mikuláša 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 
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 bod č. 10 
Starosta obce p. Rabatin Ladislav informoval poslancov, že v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
môže obecné zastupiteľstvo zriadiť obecnú radu ako výkonný a kontrolný orgán OZ. Počet členov rady 
podľa § 14 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tvorí najviac tretinu počtu členov OZ. 
Starosta navrhuje nezriadiť obecnú radu, ale nájsť iné formy intenzívnejšej spolupráce všetkých 
poslancov, napr. v rámci pracovných stretnutí všetkých poslancov. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov  zdržalo sa  poslancov  
 
Uznesenie č. 3/2014  
a/ nezriaďuje: obecnú radu 

 
bod č. 11 

Starosta informoval, že úlohou návrhovej komisie je vypracovať návrh uznesenia a predložiť na 
schválenie novozvolenému obecnému zastupiteľstvu. 
Navrhnutí členovia  návrhovej komisie:  
Predseda: p. Džačovský Jozef 
Členovia:  p. Poráč Peter, p. Ing. Pillár Štefan 
 
Ďalej starosta informoval, že volebná komisia sčítava hlasy v prípade uskutočnenie tajného hlasovania 
a predkladá správu o výsledku. 
Navrhnutí členovia volebnej komisie:     
Predseda: p. Mgr. Andraščíková Veronika 
Členovia:  p. Hrabčáková Magdaléna, p. Straková Marta 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 4/2014  
a/ schvaľuje: 
 
 - návrhovú komisiu  
Predseda: p. Džačovský Jozef 
Členovia:  p. Poráč Peter, p. Ing. Pillár Štefan 
 
-   volebnú komisiu 
Predseda: Mgr. Andraščíková Veronika 
Členovia:  p. Hrabčáková Magdaléna, p. Straková Marta 
 

 bod č. 12 
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov. Za členov navrhol: 
p. Lichvárovú Helenu, p. Figura Mikuláša, p. Poráča Petra 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 5/2014  
a/ zriaďuje:  
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
a/ schvaľuje:  
- členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
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Členovia: 
p. Lichvárová Helena  
p. Figura Mikuláš  
p. Poráč Peter 

 bod č. 13 
Voľba  predsedu komisie na ochranu verejného záujmu  z troch členov sa uskutočnila tajným 
hlasovaním. Predseda volebnej komisie predniesol prítomným, že za predsedu bol zvolený  
p. Figura Mikuláš. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 6/2014  
a/ volí 
- predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
  p. Figuru Mikuláša 
     

 bod č. 14 
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisie na vybavovanie sťažností.  
Za členov navrhol: p. Ing. Pillára Štefana, p. Lichvárovú Helenu, p. Poráča Petra, p. Gargalíkovú 
Alžbetu, p. Figuru Radoslava 
Za náhradníkov navrhol:  p. Džačovského Jozefa a p. Figuru Mikuláša 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 7/2014  
a/ zriaďuje:  
- komisiu na vybavovanie sťažností 
a/ schvaľuje:  
- členov komisie na vybavovanie sťažností 
Členovia: 
p. Ing. Pillár Štefan 
p. Lichvárová Helena 
p. Poráč Peter 
p. Gargalíková Alžbeta 
p. Figura Radoslav 
Náhradníci: 
p. Džačovský Jozef 
p. Figura Mikuláš 
 
 

 bod č. 15 
Voľba  predsedu komisie na vybavovanie sťažností z troch členov sa uskutočnila tajným hlasovaním. 
Predseda volebnej komisie predniesol prítomným, že za predsedu bol zvolený Ing. Pillár Štefan. 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 8/2014  
a/ volí 
- predsedu komisie na vybavovanie sťažností p. Ing. Pillára Štefana 
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bod č.16 
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisie na riešenie priestupkov.  
Za členov navrhol: p. Gargalíkovú Alžbetu, p. Ing. Pillára Štefana, p. Poráča Petra 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 9/2014  
a/ zriaďuje:  
- komisiu na riešenie priestupkov 
a/ schvaľuje:  
- členov komisie na riešenie priestupkov 
Členovia: 
p. Gargalíková Alžbeta 
p. Ing. Pillár Štefan 
p. Poráč Peter 

 
bod č.17  

Voľba  predsedu komisie na riešenie priestupkov z troch členov sa uskutočnila tajným hlasovaním. 
Predseda volebnej komisie predniesol prítomným, že za predsedu bol zvolený p. Poráč Peter 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 10/2014  
a/ volí 
- predsedu komisie na riešenie priestupkov p.  Poráča Petra 
 

 

 bod č. 18 
Poslanec p. Figura Mikuláš informoval prítomných, že úlohou ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva je určiť plat zvolenému starostovi. Oboznámil prítomných so zákonom č. 253/1994  Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov podľa ktorého sa starostom obcí stanovuje plat. Nárokovateľná položka – minimálny plat 
vyplýva zo samotného zákona. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené schvaľovanie zvýšeného platu. 
Poslanci starostovi určili len plat vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy pracovníka 
v národnom hospodárstve. 

Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 11/2014  
a/ určuje: v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších  predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,65 násobku 
priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve. 

 
bod č. 19 

Starosta obce prítomným predniesol návrh vnútorného predpisu o škodovom konaní, ktorý tvorí prílohu 
tejto zápisnice. Je potrebné do predpisu určiť zloženie škodovej komisie. Škodová komisia je poradným 
orgánom starostu obce, pre kvalifikované posudzovanie škodových prípadov, podávanie návrhov na ich 
riešenie a vysporiadanie v zmysle platných právnych predpisov. Škodová komisia návrh na riešenie 
škody predkladá na rozhodnutie starostovi obce. 
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Za členov starosta navrhol: 
p. Mgr. Sontaga Ľubomíra 
p. Mgr. Molčanovú Alenu 
p. Ing. Dedinu Andreja  
p. Hrabčákovú Magdalénu 
p. Figuru Radoslava 
 
Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 12/2014  
a/ schvaľuje: vnútorný predpis o škodovom konaní 

 
 bod č. 20 

 
V tomto bode, ktorý slúžil ako diskusia vystúpili: 
 
- Ing. Pillár Štefan sa informoval či ešte obecný úrad plánuje do konca roka spoločenské aktivity, načo 
mu starosta odpovedal, že áno „Mikulášske radovánky“. K tejto akcii bude ešte samostatné sedenie 
poslancov. 

Hlasovanie poslancov: 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Uznesenie č. 13/2014   
a/ berie na vedomie: 
-informáciu o konaní akcie „Mikulášské radovánky“ dňa 6.12.2014 

 
 bod č. 21 

 
Predseda návrhovej komisie  p. Džačovský Jozef predniesol návrh na uznesenie v tomto znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Milpoši 
 
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 
3. informáciu o konaní akcie „Mikulášske radovánky“ dňa 6.12.2014 
 
B.  k o n š t a t u j e, ž e 
1. novozvolený starosta obce p. Rabatin Ladislav zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  
p. Džačovský Jozef, p. Figura Mikuláš, p. Figura Radoslav, p. Gargalíková Alžbeta,  
p. Lichvárová Helena, p. Ing. Pillár Štefan, p. Poráč Peter 
 
C.  p o v e r u j e 
1. poslanca p. Figuru Mikuláša 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 
 
D.  z r i a ď u j e 
1. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
2. komisiu na vybavovanie sťažností  
3. komisiu na riešenie priestupkov 
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E.  n e z r i a ď u j e: obecnú radu 
 
F.  v o l í 
1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
     
    p. Figuru Mikuláša 
 
2. predsedu komisie na vybavovanie sťažností 
   
    p. Ing. Pillára Štefana 
 
3. predsedu komisie na riešenie priestupkov 
   
    p. Poráča Petra 
 
4. členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
    p. Lichvárovú Helenu 
    p. Poráča Petra 
 
5. členov komisie na vybavovanie sťažností 
    p. Lichvárovú Helenu 
    p. Poráča Petra 
    p. Gargalíkovú Alžbetu 
    p. Figuru Radoslava 
 
6. náhradníkov komisie na vybavovanie sťažností 
    p. Džačovského Jozefa 
    p. Figuru Mikuláša 
 
7. členov komisie na riešenie priestupkov 
    p. Gargalíkovú Alžbetu 
    p. Ing. Pillára Štefana 
     
G.  s ch v a ľ u j e 
1. program zasadnutia 
2. overovateľov zápisnice  p. Poráča Petra a p. Lichvárovú Helenu                                
    a zapisovateľku p. Mgr. Molčanovú Alenu 
3. vnútorný predpis o škodovom konaní 
 
H.  u r č u j e 
1. v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších  predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,65 násobku 
priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve. 

 
 
 
Po predložení návrhu na uznesenie poslanci hlasovali: 
 
za 7 poslancov  proti 0 poslancov   zdržalo sa 0 poslancov 
 
Toto uznesenie poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne prijali. 
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Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu OZ, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 
1.zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Zápisnicu spísala: Mgr. Molčanová Alena  
 
 
Overovatelia:  ........................................................................... 
                           Poráč Peter  
 
 
            ......................................................................... 
                          Lichvárová Helena 
 
 
 
 
 
                                           Rabatin Ladislav  
                               starosta obce 


