ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Andovciach dňa 10.12.2018,
konaná v kultúrnej sále obce Andovce.
Prítomní:

dľa prezenčnej listiny
hl. kontrolór, odstupujúca starostka obce, novozvolený starosta občania

1/ Otvorenie zasadania
Úvodom zasadnutia OZ zaznela hymna SR.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila privítaním prítomných odstupujúca
starostka Mária Czuczor. Poďakovala občanom, ktorí jej dali hlas vo voľbách a popriala
ostatným 520 voličom, ktorí chceli zmenu, aby novozvolený starosta splnil ich
očakávania. Zdôraznila, že sa všetko nepodarilo dokončiť, vynovenie domu smútku je
prevedené, nepodarilo sa dokončiť rekonštrukciu budovy obecného úradu, ale sú
vybavené pozemky vhodné na stavbu ako aj pozemky na domy dôchodcov, ktoré sú vo
väčšej sume ako nezaplatené faktúry.
2/ Určenie zapisovateľa
Starostka obce menovala za zapisovateľku – Júliu Kováčovú
3/ Oznámenie výsledkov volieb
Prítomných s výsledkom volieb oboznámila predsedkyňa miestnej volebnej komisie
Helena Nagyová / správa priložená k zápisnici ako príloha č. 1
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
Novozvolený starosta Peter Puss zložil zákonom stanovený sľub starostu obce, ktorý
následne podpísal a prevzal insignie obce ako aj vedenie prvého ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
/ Sľub starostu , príloha č.2/
5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
Pracovníčka obce prečítala zákonom stanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Poslanci svoj sľub spečatili aj podpisom textu sľubu, následne prevzali osvedčenie
o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva. /Príloha č. 3/
6/ vystúpenie novozvoleného starostu
Prejav novozvoleného starostu Petra Pussa. Zdôraznil potrebu priateľstva čo je základom
dobrej spolupráce.
/Príhovor starostu je priložený k zápisnici ako príloha č.4/
7/ Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
Starosta určil za overovateľov zápisnice: Ing. Ladislava Kišš a Štefana Nagya
8/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Starosta navrhol: Miroslava Czabanya a Jozefa Kišša

9/ Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta oznámil, že funkciou zástupcu starostu obce poveruje Jozefa Kišša.
Jozef Kišš poverenie prijíma.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 1/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
A: b e r i e n a v e d o m i e :
1/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - prílohy č. 1
2/ vystúpenie novozvoleného starostu – príloha č. 2
B: k o n š t a t u j e :
1/ novozvolený starosta obce Peter Puss zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
príloha č. 3
2/ Peter Puss zvolený za poslanca Obecného zastupiteľstva v Andovciach sa vzdal svojho
poslaneckého mandátu.
3/ zvolení poslanci:
Miroslav Czabány
Gergely Juhász
Attila Kišš
Jozef Kišš
Ladislav Kišš, Ing.
Štefan Nagy
Tomáš Procházka
Pavol Puss
Karol Alaksza – prvý náhradník
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca – príloha č. 4
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslanci / jednohlasne
Uznesenie bolo schválené
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 2/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
A: b e r i e n a v e d o m i e:
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Jozef Kišš
Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec / Jozef Kišš
Uznesenie bolo schválené
10/ Poverenie poslanca na zvolávanie a vedenie zasadnutí OZ
Starosta – počas svojej neprítomnosti a v ostatných prípadoch v zmysle zákona poveruje
zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva poslanca Pavola Pussa.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 3/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
poveruje

poslanca Pavola Pussa 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.
Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec / Pavol Puss
Uznesenie bolo schválené
11/ Návrh na zriadenie obecnej rady
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 4/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
A: z r i a ď u j e
obecnú radu
B: v o l í
za členov obecnej rady poslancov:
Jozefa Kišša, Štefana Nagya a Pavola Pussa
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslanci / Jednohlasne
Uznesenie bolo schválené.
12/ Návrh na zriadenie komisií a voľba ich členov
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 5/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
A: z r i a ď u j e
komisie, a to :
a/ komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona 357/2004, čl.7 bod 5. písm. a/
b/ finančnú komisiu
c/ komisiu výstavby a životného prostredia
d/ komisiu kultúry a športu
e/ komisiu verejného poriadku
f/ komisiu bytovej politiky
Hlasovanie:
za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Uznesenie bolo schválené
Číslo uznesenia: 5/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
B: v o l í
a/ predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a členov komisie v zastúpení strán:
SMK-MKP, MOST-HÍD a nezávislí poslanci
predseda
Jozef Kišš
členovia
Pavol Puss a Tomáš Procházka
Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec / Tomáš Procházka
Uznesenie bolo schválené
b/ predsedu finančnej komisie: Ing. Ladislav Kišš

Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec / Ing. Ladislav Kišš
Uznesenie bolo schválené
c/ predsedu komisie výstavby a životného prostredia: Štefana Nagya
Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec / Štefan Nagy
Uznesenie bolo schválené.
d/ predsedu komisie kultúry a športu: Attilu Kišša
Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec / Attila Kišš
Uznesenie bolo schválené.
e/ predsedu komisie verejného poriadku : Miroslava Czabánya
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / Jednohlasne
Uznesenie bolo schválené.
f/ predsedu komisie bytovej politiky: Gergelya Juhásza
Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec / Gergely Juhász
Uznesenie bolo schválené.
13/ Návrh na sobášiacich:
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 7/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
schvaľuje
A: sobášiacich poslancov: Jozef Kišš
Pavol Puss
B: miesto sobášov:
obradná sieň, Hlavná 157/2, Andovce
C: deň sobášov:
sobota
D: čas sobášov:
od: 14.00 do 17.00 hod.
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / Jednohlasne
Uznesenie bolo schválené.
14/ Určenie platu starostu obce
Starosta požiadal zástupcu starostu Jozefa Kišša, aby viedol rokovanie tohto bodu.
Miroslav Czabány navrhol odmenu 60% je to na 1 rok.
Štefan Bencze – nakoľko sa menil zákon, zvýšil sa základný plat starostu – zvýšil sa
koeficient - a poslanci môžu k platu schváliť odmenu, ktorej maximálna výška je 60% zo
základného platu. Takto schválený plat platí do prijatia nového uznesenia o plate. Zo zákona
je vyňaté ročné schvaľovanie.
Návrh na uznesenie:

Číslo uznesenia: 6/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
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 obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku (podľa §4 ods. 1 –
koeficient 2,2 ) s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Podľa §4 bod 2 zákona č. 253/1994 rozhodlo o zvýšení platu o 60 % s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu.
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Uznesenie bolo schválené
15. Rôzne
Starosta – do tohto bodu sme zaradili prerokovanie kontokorentného úveru. Nakoľko finančne
veľmi slabo stojíme navrhuje obnovu kontokorentného úveru.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 8/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
schvaľuje
Obnovenie kontokorentného úveru v OTP banka Slovensko v sume 25 000,- €
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / Jednohlasne
Uznesenie bolo schválené
Starosta – odstupujúca starostka podala žiadosť na preplatenie dovolenky za rok 2017 v počte
25,50 dní a za rok 2018 v počte 27,50 dní.
Miroslav Czabány – navrhuje tajné hlasovanie tohto bodu.
Hlasovanie o tajnom hlasovaní.
Za tento poslanecký návrh: 7 poslancov
Proti:
1 poslanec / Karol Alaksza
Zdržal sa:
1 poslanec / Tomáš Procházka
Návrh o tajnom hlasovaní bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 9/10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Andovciach
schvaľuje
vyplatenie náhradu platu starostky obce Márií Czuczor za nevyčerpanú dovolenku:
za rok 2017 v rozsahu 25,50 dní
za rok 2018 v rozsahu 27,50 dní
Spolu: 53 dní
Tajné hlasovanie:
Nie : 7 poslanci
Áno: 2 poslanci
Uznesenie nebolo schválené.

Diskusia
Jozef Kišš – chcel by vedieť ako stojíme ku koncu 3. štvrťroku a k dnešnému dňu:
Štefan Bencze: pri odovzdaní a prevzatí funkcie sa robí delimitácia t.j. preberajú sa všetky
agendy vrátane stavov účtov, pohľadávok a záväzkov. Hlavný kontrolór oboznámil
prítomných s časťou delimitačného protokolu a to so stavom účtov a pohľadávkami
a záväzkami. / viď delimitačný protokol
Miroslav Czabány – ako sme stáli pred 2 mesiacmi?
Hl. kontrolór – porovnal stavy účtov k 3. štvrťroku a delimitácie
Tomáš Procházka – ak by nebol zabrzdený predaj pozemkov, ako by sme stáli?
Mária Czuczor – v septembri nebol odsúhlasený predaj pozemkov v sume 22.000,- €
a v októbri v sume 110.000,- €. Ak by bol predaj odsúhlasený dokončili by sme budovu
obecného úradu a obec by nemala záväzky. Tieto žiadosti o stavebné pozemky sú aj teraz na
obci a bude žiadať ich uviesť v delimitačnom protokole.
Štefan Nagy – môže sa predať pozemok keď tam nie sú inžinierske siete?
Mária Czuczor – preto boli ceny pozemkov také lebo tam nie sú IS.
Peter Puss, starosta – aby sme zostali pri slávnostnom ráze zasadnutia uzatvoril diskusiu a na
najbližšom pracovnom zasadnutí t.j. 13.12. sa OZ bude podrobnejšie zaoberať s jednotlivými
témami ako aj s rozpočtom a s VZN o daniach a poplatkoch.
Karol Alaksza – najprv gratuloval všetkým zvoleným funkcionárom, pred 20 rokmi kde bola
obec a boli tu 2 starostovia Ing. Miskolczi a M. Czuczor. V predchádzajúcom volebnom
období nebol poslancom, ale Jozef Kišš, Peter Puss a Ing. Ladislav Kišš boli a ak boli takéto
problémy prečo ich neriešili?
Peczárová – obec by sa mala zjednotiť a nie jeden na druhého pluť , čo teraz prebieha to nie je
pravda. Zvíťazil lepší uvidíme čo bude o štyri roky treba ukázať.
16/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a prvé
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a zároveň pozval každého na malé
občerstvenie .

Peter Puss
starosta obce

Zapisovateľka:
Júlia Kováčová

Overovatelia:
Ing. Ladislav Kišš
Štefan Nagy

