
ZÁPISNICA   
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach,  

konaného dňa 27.12.2010  o 18.00 hod. 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní a neospravedlnení: p. Jaroslav Bujna, p. Marián Patrovič 

                  

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloţenie sľubu novozvolenej starostky obce 

5. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Voľba návrhovej komisie 

9. Oboznámenie poslancov s poverením poslanca na výkon funkcie zástupcu starostu 

10. Poverenie poslanca na vykonávanie obradov uzavretia manţelstva 

11. Určenie dní pre vykonávanie obradov uzavretia manţelstva 

12. Návrh na zriadenie komisií pri OZ: 

a) Komisia finančná a správy obecného majetku 

b) Komisia ţivotného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku 

c) Komisia sociálna 

d) Komisia športu a kultúry 

e) Komisia na ochranu verejného záujmu 

13. Voľba predsedov komisií 

14. Určenie platu starostky obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom dňa 

2.8.2010 

15. Diskusia 

16. Schválenie návrhu uznesení 

17. Záver 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kovarciach otvorila a viedla v zmysle § 13 ods. 4 

písmeno a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnení 

- starostka obce Mgr. Helena Paučírová.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov: Ing.Rudolfa Kováčika a p.Ota 

Vrbjara. Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určila p.Renátu 

Šišmičovú, pracovníčku Obce Kovarce. 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Starostka obce poţiadala Mgr. Máriu Sivákovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie 

o oboznámenie s výsledkami volieb pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 

27.11.2010. Predsedníčka miestnej volebnej komisie predniesla výsledky volieb do orgánov 

samosprávy obcí.  

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.  
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4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 

Mgr.Mária Siváková poţiadala novozvolenú starostku obce o prečítanie sľubu. Mgr. Helena 

Paučírová predniesla sľub starostu obce a na znak súhlasu ho podpísala, predsedníčka miestnej 

volebnej komisie Mgr. Mária Siváková zablahoţelala k zvoleniu do funkcie starostky obce 

a odovzdala jej insígnie obce Kovarce. 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že novozvolená starostka obce Mgr.Helena Paučírová 

zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Novozvolená starostka obce poţiadala najstaršieho poslanca Ing.Rudolfa Kováčika o prečítanie 

sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zloţili sľub podpisom pod text 

sľubu:  Ing. Andrej Čopík, Bc. Zuzana Erdélyiová, Ing.Rudolf Kováčik, p.Janka Psicová, p.Peter 

Sivák a p.Oto Vrbjar. Starostka obce Mgr. Helena Paučírová zablahoţelala novozvoleným 

poslancom a odovzdala im osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva v Kovarciach. 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Andrej Čopík, Bc. Zuzana Erdélyiová, 

Ing. Rudolf Kováčik, p. Janka Psicová, p. Peter Sivák a p.Oto Vrbjar.  

 

6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce 

V tomto bode programu starostka obce predniesla príhovor. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky obce. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce konštatovala, ţe ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa 

zúčastňuje 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, takţe obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obdrţal kaţdý poslanec 

s pozvánkou, neboli k programu ţiadne doplnky ani pripomienky. 

Hlasovanie –  „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

8. Voľba návrhovej komisie 

Pre vypracovanie návrhu uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

starostka obce navrhla komisiu v zloţení: Ing. Andrej Čopík, Bc.  Zuzana Erdélyiová, p. Peter 

Sivák. 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Andrej Čopík, Bc .Zuzana 

Erdélyiová, p. Peter Sivák. 

 

9. Oboznámenie poslancov s poverením poslanca na výkon funkcie zástupcu starostu 

Starostka obce oboznámila prítomným, ţe v súlade s § 13b ods.1 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení poveruje funkciou zástupcu starostu 

obce poslanca Ing. Andreja Čopíka. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie poslanca Ing. Andreja Čopíka funkciou 

zástupcu starostky obce. 

 

10. Poverenie poslanca na vykonávanie obradov uzavretia manželstva 

Starostka obce navrhla  poslanca Ing. Andreja Čopíka na vykonávanie obradov uzavretia 

manţelstva. Zo strany poslancov nebol iný návrh ani pripomienky. 



- 3 - 

 

Hlasovanie –  „za“  5 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 1 poslanec /Ing. Andrej Čopík/ 

Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Ing. Andreja Čopíka vykonávaním obradov uzavretia 

manţelstva. 

 

11. Určenie dní pre vykonávanie obradov uzavretia manželstva 

Starostka obce predniesla poslancom návrh pre vykonávanie obradov uzavretia manţelstva, a to 

navrhla určiť dni piatok a sobotu. 

Hlasovanie –  „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo určilo dni pre vykonávanie obradov uzavretia manţelstva: piatok a sobota. 
 

12. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve 

Starostka obce v zmysle § 15 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnení navrhla zriadiť nasledovné komisie pri obecnom zastupiteľstve: 

a) Komisia finančná a správy obecného majetku 

b) Komisia ţivotného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku 

c) Komisia sociálna 

d) Komisia športu a kultúry 

e) Komisia na ochranu verejného záujmu – táto komisia je zriadená na základe zákona 

č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Taktieţ vysvetlila zloţenie komisie z členov politických strán a hnutí a nezávislých 

kandidátov z poslancov obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie – „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie pri obecnom zastupiteľstve, a to: 

1. Komisia finančná a správy obecného majetku 

2. Komisia ţivotného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku 

3. Komisia sociálna 

4. Komisia športu a kultúry 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu 
 

13. Voľba predsedov komisií 

Starostka obce predloţila návrh predsedov jednotlivých komisií: 

a) Za predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku navrhla Ing. Otíliu 

Jančovičovú, k návrhu neboli ţiadne pripomienky ani návrhy. 

Hlasovanie – „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

b) Za predsedu komisie ţivotného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku 

navrhla poslanca Ing. Andreja Čopíka, k návrhu neboli ţiadne pripomienky ani návrhy. 

Hlasovanie – „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

c) Za predsedu  komisie sociálnej navrhla poslankyňu Bc. Zuzanu Erdélyiovú, k návrhu 

neboli ţiadne pripomienky ani návrhy. 
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Hlasovanie – „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

d) Za predsedu komisie športu a kultúry navrhla poslanca p.Petra Siváka, k návrhu neboli 

ţiadne pripomienky ani návrhy. 

Hlasovanie – „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

e) Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu navrhla poslanca p.Ota Vrbjara, 

k návrhu neboli ţiadne pripomienky ani návrhy. 

Hlasovanie – „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku Ing. Otíliu 

Jančovičovú, predsedu komisie ţivotného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku 

Ing. Andreja Čopíka, predsedu komisie sociálnej Bc. Zuzanu Erdélyiovú, predsedu komisie 

športu a kultúry p. Petra Siváka, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Ota Vrbjara. 

 

14. Určenie platu starostky obce v rozsahu uväzku určenom obecným zastupiteľstvom dňa 

2.8.2010 

Uznesením obecného zastupiteľstva č.6/2010, písm. H/ bod 2 bolo určené, ţe vo volebnom 

období 2010 – 2014 bude starosta Obce Kovarce vykonávať funkciu v celom rozsahu /na plný 

úväzok/. Na základe § 11 ods.4 písm. „i“ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnení a v súlade s § 3 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov 

ŠU SR za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. 744,50 € a násobku, ktorý je stanovený podľa 

počtu obyvateľov obce alebo mesta k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, t.j. 

obec Kovarce mala k 31.12.2009 – 1600 obyvateľov. Plat starostu obce na základe zákonom 

stanovených kritérií je 1.638,00 €. 

Hlasovanie – „za“  6 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo určilo 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 mesačný plat starostky vo 

výške 1.638,00 €. 

 

15. Diskusia 

Starostka obce otvorila rozpravu a vyzvala najskôr z radov poslancov a potom aj z občanov 

o príspevky do diskusie. 

Ing.Rudolf Kováčik – zhodnotil situáciu v obci, vzťahy medzi ľuďmi, vyjadril názor a ţelanie, 

aby bola dobrá spolupráca medzi ľuďmi a tým aj dobrá pohoda a atmosféra v riešení úloh a vecí 

v našej obci, vyjadril ţelanie reagovať na výzvy a projekty na získanie finančných prostriedkov 

Bc.Zuzana Erdélyiová – poďakovala prítomným za dôveru vo voľbách do orgánov samosprávy 

obcí, oboznámila o svojej práci, ktorá sa týka sociálnej oblasti, vyjadrila prísľub, ţe aj 

v budúcnosti sa bude snaţiť, aby sa aj naša obec uchádzala a reagovala na výzvy a projekty na 

získanie financií, napr. aj na reguláciu vodných tokov..... 
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Starostka obce Mgr.Helena Paučírová v tomto bode programu informovala prítomných 

o čistiarni odpadových vôd a hlavne o čerpacej stanici č.1 /pri moste/, ktorá je umiestnená vo 

veľkej vzdialenosti  od ČOV /250 m/. V prípade havarijnej situácie je problematické z nej 

prečerpávať vodu na takú  veľkú vzdialenosť, preto v budúcnosti musí byť  prioritou  

prehodnotenie projektu, podľa ktorého  bola ČS 1 na tomto mieste umiestnená, nakoľko pri 

havarijnom stave  ČS 1 – pri vysokej hladine vody v  ČS 1 dochádza k zaplavovaniu pozemkov 

a domov občanov, ktoré sa nachádzajú pri ČS č.1. Taktieţ informovala o stretnutiach a o začatí 

rokovaní  so zástupcami Lesov SR, OZ Topoľčianky a SVP Ţilina, Správy Hornej Nitry 

Topoľčany  vo veci vyčistenia a úpravy koryta Cintorínskeho potoka  a Slivkového potoka. 

Spomenula  tieţ  problémy z oblasti odpadov – vysoké ceny za skládkovanie odpadov na skládke 

a  problémy s komunálnym odpadom vyváţaným  občanmi  po okolí obce /čierne skládky 

v obci/. 

 

16. Schválenie návrhu uznesení 

Návrhová komisia spracovala návrh uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktorý poslancom na schválenie predniesol  Ing.Andrej Čopík. 

Starostka poţiadala poslancov o vyjadrenie k návrhu uznesení. Poslanci nemali ţiadne 

pripomienky ani doplnky  k prednesenému návrhu uznesení. Starostka poţiadala poslancov 

o hlasovanie za uznesenie. 

Hlasovanie – „za“- 6 poslancov 

                       „proti“- 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

17. Záver 

Starostka poďakovala poslancom za účasť na ustanovujúcom zasadnutí a obecné zastupiteľstvo 

ukončila. 

 

 

 

V Kovarciach, dňa 27.12.2010   

 

 

Overovatelia :  Ing.Rudolf Kováčik 

             p.Oto Vrbjar 

 

Zapisovateľka:  Renáta Šišmičová 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                  starostka obce Kovarce 

 

 

 

 

 


