Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žípe,
konaného dňa 14.decembra 2010 o 18.30 hod. v kultúrnom dome
Prítomní:

Magdaléna Nagy Pálová

starostka

Poslanci a novozvolení poslanci:
Furman Pavel
Lalíková Tünde
Lázóková Zuzana
Šimon Július
Šimon Vojtech

poslanec
poslankyňa
poslankyňa
poslanec
poslanec

Predseda volebnej komisie: .Karczagová Zora
Zapisovateľka: Šimonová Edita
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zahájené štátnou hymnou.
Program:
Otvorenie
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oboznámenie sa s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu
a na poslancov obecného zastupiteľstva
5. Zloženie sľubu starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
8. D i s k u s i a k bodom 2-6
9. Prestávka
10. Voľba zástupcu starostu
11. Schválenie platu starostovi obce
12. Schválenie sobášiacich
13. Schválenie odmeny poslancom na rok 2011
14. Schválenie rozpočtu na rok 2011
15. D i s k u s i a
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
1.
2.
3.
4.

1. Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedla p.Magdaléna Nagy Pálová,
starostka obce. Program ustanovujúceho zasadnutia OZ bol doručený každému. Program bol
jednohlasne schválený.

2. Do mandátovej, volebnej a návrhovej komisie boli starostkou navrhnutí nasledovní
poslanci: Šimon Vojtech a Lázóková Zuzana.
3. Starostka obce p.Magdaléna Nagy Pálová za zapisovateľku vymenovala p.Editu
Šimonovú. Za overovateľov zápisnice určila poslancov: Pavla Furmana a Lalíkovú Tünde.
4. Predseda miestnej volebnej komisie Zora Karczagová podala správu o priebehu
a výsledku volieb do orgánov samosprávy obce. Členovia volebnej komisie pracovali čestne,
neboli zistené žiadne nezrovnalosti zákona. Bol vytvorený jeden volebný okrsok. V zozname
voličov bol zapísaných 137 voličov, zoznam voličov bol správny. 114 obyvateľov sa
zúčastnilo volieb t.j. 83,2 % - slušná účasť.
Kandidáti na funkciu starostu obce boli traja a výsledok bol nasledovný:
-

Magdaléna Nagy Pálová
Ladislav Ocskai
Mikuláš Váradi

66 hlasov od voličov
34 hlasov
7 hlasov.

Na poslancov obecného zastupiteľstva z celkových odovzdaných 114 bolo platných 109
hlasov. V obci Žíp počet poslancov je 5. Výsledok hlasovania je nasledovný:
Najviac hlasov dostal p.Pavel Furman s celkovým počtom platných hlasov 58
Július Šimon
41
Tünde Lalíková
39
Zuzana Lázóková
38
Vojtech Šimon
38
Náhradníci:

Štefan Furman
Štefan Tóthl
Róbert Karczag
Ildikó Nagyová
Mária Váradiová
Marta Furmanová
Csilla Šebôková
Barbora Barátová

31
31
30
30
24
24
19
14

Predseda volebnej komisie popriala staronovej starostke a novozvoleným poslancom veľa
zdravia, vzájomného porozumenia a úspechov pre blaho obce.. Ich práca je poslaním.
Poďakovala starostovi za vytvorené podmienky na činnosť komisie.
5. Zloženie sľubu starostu obce – p.Magdaléna Nagy Pálová prečítala text sľubu,
podpísala, tým zložial zákonom predpísaný sľub starostu do rúk predsedníčky volebnej
komisie Zory Karczagovej.
6. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva – p.Magdaléna Nagy Pálová,
starostka obce prečítala text sľubu pre poslancov. Poslanci svojím podpisom potvrdili sľub
poslanca obecného zastupiteľstva, následne predseda volebnej komisie Zora Karczagová
odovzdala každému novozvolenému poslancovi osvedčenie.

7. Vystúpenie novozvolenej starostky Pani Magdaléna Nagy Pálová poďakovala každému voličovi za dôveru. Za štyri roky môžeme
veľa urobiť, zmeniť k lepšiemu, dosiahnúť dobré výsledky. To všetko si vie predstaviť len
spoločnou svedomitou prácou.
Volebný program starostu tvorí prílohu zápisnice.
Sú jasné naše ciele, len k jeho dosiahnutiu bude potrebné zabezpečiť aj finančné prostriedky.
Verím, že poslanci ma budú podporovať a spolupracovať.
Obce potrebné financie od štátu nedostali, príjmy obcí boli znížené o 30 %. Sľub od štátu
obciam na rok 2011 je, ale vláda za pol roka ešte veľa z toho nemohla spraviť.
8. D i s k u s i a :
Starostka p.Magdaléna Nagy Pálová otvorila diskusiu k bodom 2-6.
- Deák Tibor – vyslovil nespokojnosť, nakoľko kultúrne podujatia nie sú v obci.
Pri záplavách vo všetkých obciach dostali obyvatelia odškodné len v našej obci nie.
Čo je príčinou. Pracovná odev pre zamestnancov na aktivačnej činnosti nie je zabezpečená.
Obyvatelia Štefan Furman a Ladislav Furman znečisťujú životné prostredie tým, že vypúšťajú
splašky na povrch zeme – do záhrady a na cestu – miestnu komunikáciu.
- Tibor Horváth – doporučil stavať nízkoštandardné byty a prideliť rómskym rodinám.
- Tünde Lalíková sa informovala o možnosti zriadiť materskú školu v obci.
- Margita Ocskaiová – v obci mládež nemá možnosť na kultúrne vyžitie sa. Za zábavou
musia ísť do susedných obcí. Bolo by potrebné viac využívať obecné budovy na
organizovanie zábavy, diskotéky pre mladých ľudí.
Starosta obce p.Magdaléna Nagy Pálová vyhodnotila diskusiu.
V roku 2010 obec financovala len najnutnejšie výdavky, služby pre obyvateľov. Na väčšie
kultúrne akcie ako deň obce sme nemali finančné prostriedky. Pri evakuácii obec z vlastných
prostriedkov poskytla občerstvenie pre občanov, zúčastnili sme sa aj na stretnutí obcí Blžskej
doliny, kde mali možnosť sa zúčastniť obyvatelia.
Odškodniť obyvateľov v našej obci nebolo začo. Neboli zaplavené pivnice, domy.
V niektorých prípadoch spodná voda sa vyskytla v pivniciach. ˇŠkody na majetku občanom
nedboli spôsobené. Pre zamestnancov na aktivačnej činnosti pracovnú odev nemôžme každý
rok poskytnúť len po dvoch rokov. V obci nemáme kanalizáciu, čističku, preto občania, ktorí
majú hlavne WC v byte alebo v dome sú povinní vybudovať žumpu.
Kontrolou boli zistené nedostatky hlavne u Ladislava Furmana, ktorý bol nato upozornený
a do termínu nedošlo k náprave. Obec pristúpi k uloženiu pokuty za znečisťovanie ŽP.
Nízkoštandardné byty obec mala v pláne, ale nikto nemal záujem. Obyvatelia žiadali len
opraviť jestvujúce schátralé rodinné domy v ktorých bývajú. Kto by bol najviac odkázaný na
byt nemal ochotu pracovať ani na aktivačnej činnosti.
Materskú školu v obci nie je jednoduché zriadiť. Naša obec patrí do školského obvodu
Radnovce a ZŠ Bátka.
Zábava pre mladých – kultúrny dom je v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky. Je veľká
zodpovednosť bez dozoru nechať mladých sa zabávať. V kolkárni majú možnosť sa stretávať.
Nakoľko do diskusie sa neprihlásil ďalší občan starostka obce diskusiu ukončila.
9. Po prestávke zasadnutie bude pokračovať v zasadačke Ocú.
10. Voľba zástupcu starostu. – Návrh na voľbu zástupcu starostu predložila obecnému
zastupiteľstvu na schválenie p.Magdaléna Nagy Pálová, starostka obce.
Na základe volebných výsledkov najviac hlasov získal p.Pavel Furman.
Návrh bol jednohlasne schválený.

11. Schválenie platu starostke obce – Plat novozvolenej starostke obce podľa zákona
č.253/1994 Zb. V zmysle uvedeného zákona plat starostu obce pozostáva zo základného platu
čo je násobkom priemerného platu pracovníka v národnom hospodárstve vynásobením
koeficientom podľa počtu obyvateľov podľa zákona č.289/2002 čo pre obec Žíp je 1,53.
Starostovi k základnému platu obecné zastupiteľstvo môže schváliť odmenu do výške 50%
S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie.
Nakoľko sa začína volebné obdobie, výsledky práce ešte nemôžme hodnotiť doporučila
odmenu prejednať na nasledujúcom zasadnutí OZ.
12. Schválenie sobášiacich- Magdaléna Nagy Pálová, starostka obce navrhla
obecnému zastupiteľstvu , že naďalej môže vykonávať túto funkciu. Matričný úrad je v Bátke.
Návrh bol jednohlasne schválený.
13. Schválenie odmeny poslancom - Starostka obce navrhla 20.-- € / zasadnutie.
Poslancom môže byť priznaná mimoriadna odmena podľa aktivity poslancov na verejných
podujatiach. Návrh bol jednohlasne schválený.
14. Schválenie rozpočtu na rok 2011. Návrh rozpočtu predložila obecnému
zastupiteľstvu na schválenie p.Magdaléna Nagy Pálová, starostka obce. Návrh rozpočtu bol
jednohlasne schválený a tvorí prílohu tejto zápisnice.
15. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci. Starostka obce doporučila poslancom
zriadiť sociálnu komisiu – predseda Zuzana Lázóková, členovia Jolana Šimonová a Mikuláš
Váradi.
Inventarizačnú komisiu – predseda Vojtech Šimon, členovia – Edita Šimonová, Pavel
Furman.
Poslanci s návrhom komisií ako aj predsedom a členmi súhlasili a jednohlasne schválili.
Súpis psov vykonať k 1.1.2011. Túto úlohu si zobrala na seba p.Tünde Lalíková.
Poslanci schválili aj poplatky za užívanie obecných budôv. Zmenu doporučili pri prenájme
kultúrneho domu vyžiadať zálohu vo výške 33.- €.
16. Návrh na uznesenie predložil obecnému zastupíteľstvu na schválenie p.Vojtech
Šimon, predseda komisie. Uznesenia boli jednohlasne schválené.
18. Nakoľko program jednania bol vyčerpaný Magdaléna Nagy Pálová, starostka obce
poďakovala za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Magdaléna Nagy Pálová
Starostka obce:

Overovatelia: Pavel Furman ..............................
Tünde Lalíková............................

Prílohu tejto zápisnice budú tvoriť uznesenia!

