Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
vo volebnom období 2010-2014 , konaného 15.12.2010
Úvod : Štátna hymna
Starosta obce privítal odstupujúcich poslancov , novozvolených poslancov,
predsedníčku miestnej volebnej komisie a následne predložil program ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamienka, ktorý vychádza z metodického
pokynu Ministerstva vnútra SR
Program zasadnutia OZ dňa 15.12.2010
1.Hymna
2.Otvorenie zasadnutia
3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej
volebnej komisie)
4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
5.Zloženie sľubu poslancov
6.Vystúpenie novozvoleného starostu
7.Schválenie programu zastupiteľstva
8.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
9.Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
10.Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
11.Plat starostu obce, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva
12. Návrh uznesenia
13. Záver
a odovzdal slovo pani Anne Blahovej–predsedníčke miestnej volebnej komisie ,aby
prítomních oboznámila s výsledkami volieb starostu obce a s výsledkami volieb
poslancov obecného zastupiteľstva

K bodu č. 3
Predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami
komunálnych volieb volieb do samosprávy obce uskutočnených 27.11.2010.
Odovzdaných bolo 325 platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce ,322
platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce
Kamienka.
Za starostu obce bol zvolený :
pán Benjamín Blaha
s počtom hlasov 198
Za poslancov obecného zastupiteľstva: pán Vladimír Buček
pán Ján Kolesár
pán Marián Hojdan
pán Andrej Sus
pán Slavomír Kocik
pán Marek Fecenko
pán Jozef Švik

s počtom hlasov 164
s počtom hlasov 159
s počtom hlasov 154
s počtom hlasov 127
s počtom hlasov 126
s počtom hlasov 117
s počtom hlasov 96

K bodu č. 4
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala slovo starostovi obce p.Ing.
Benjamínovi Blahovi , ktorý následne zložil sľub starostu obce.

K bodu č. 5
Starosta obce vyzval poslancov OZ , aby zložili sľub poslanca obce.
Prečítaním sľubu poslanca bol starostom obce poverený poslanec p. Andrej Sus .
Všetci zvolení poslanci potvrdili svojim podpisom sľub a starosta obce im odovzdal
osvedčenie o zvolení za poslanca OZ v obci Kamienka
pán Vladimír Buček
pán Ján Kolesár
pán Marián Hojdan
pán Andrej Sus
pán Slavomír Kocik
pán Marek Fecenko
pán Jozef Švik

K bodu č. 6
Starosta obce vystúpil so svojim prejavom : Ctení členovia OZ , vážená predsedníčka
miestnej volebnej komisie ,milí hostia.
Dnešné slávnostné zasadnutie , je zasadnutím víťazov ,najlepších zástupcov občanov, ktorí
boli vybraní demokratickou voľbou. Som nesmierne rád, že sa tu stretáva skúsenosť,
rozvážnosť a trpezlivosť starších, s dravosťou , húževnatosťou a nedočkavosťou mladých .
Som nesmierne rád , že všetci čo sme sa tu stretli si vážime pravdu.
Georg Orwel-kritik totalitných režimov povedal:,,V čase revolučných lží je
pravdovravnosť revolučným činom.“Zacitujem aj Bertolda Brechta (nemeckáho dramatika
a lyrika):
,,Kto nepozná pravdu , ten je jednoducho hlupák. Ale kto ju pozná a nazýva ju lžou je
zločinec.“
Dovolil som si tieto citáty dať Vám do pozornosti , pretože všetci sme sa stretli práve
v predvolebnej kampani s aroganciou , vedomým klamstvom , len za jediným cieľom
dostať sa k verejným prostriedkom. Je to veľmi nebezpečné a ochraňuj nás bože od
takýchto ľudí.
Pevne verím , že všetci prítomní poslanci odsudzujú a dištancujú sa od tzv.skupinky ľudí .
Čaká nás veľa práce či už po investičnej stránke(územný plán, stará škola, kultúrny dom,
cintorín, verejné priestranstvo, protipovodňová ochrana),alebo kultúrnej. Naša obec sa
zaradila medzi známe obce, kde ľudia nielen pracujú ,ale sa dokážu aj zabaviť a vzájomne
sa stretávať. Prioritou bude podpora neziskových dobrovoľných organizácii a ich
motivácia k plneniu verejnoprospešných cieľov. Vážení poslanci , dnešným dňom sa
stávate verejnými osobami a od Vášho správania záleží veľa. Skúste si napísať zoznam
všetkých vecí , ktoré Vám robili a ktoré ste nenávideli ,a nerobte tieto veci nikdy
iným.Napíšte si ďalší zoznam

vecí ,ktoré Vám robili dobre a ktoré ste milovali a robte tieto veci iným vždy.
Takto spolu budeme napredovať a prijímať rozhodnutia v prospech všetkých občanov
a na prospech našej obce.

K bodu č. 7
Zasadnutie ďalej pokračovalo pracovnou časťou.
OZ schválilo harmonogram zasadnutí ,každý druhý mesiac vždy posledný
piatok.V letnom období o 19.00 hod a v zimnom období o 17.00 hod.
OZ hlasovalo: Za : 7 zdržal sa : 0 Proti: 0

K bodu č. 8
Za zapisovateľku starosta určil Moniku Hojdanovú , za overovateľov zápisnice pána
Vladimíra Bučeka a pána Jána Kolesára.

K bodu č. 9
Starosta obce navrhol za členov komisií:

Zloženie návrhovej komisie

: Andrej Sus
: Slavomír Kocík

Zloženie mandátovej komisie

: Jozef Švik
: Marek Fecenko

Zloženie volebnej komisie

: Ing. Marián Hojdan
: Andrej Sus
OZ hlasovalo: Za : 7 zdržal sa : 0 Proti: 0

K bodu č. 10
OZ zriaďuje tieto komisie: finančnú komisiu, komisiu pre kultúru a šport ,komisiu pre
ochranu životného prostredia a komisiu pre ochranu verejného záujmu
Za predsedov komisií OZ volí :
finančná komisia – pán poslanec Vladimír Buček
komisia pre kultúru a šport – pán poslanec Marek Fecenko
komisia pre ochranu životného prostredia – pán poslanec Jozef Švik
komisia pre ochranu verejného záujmu – pán poslane Andrej Sus
Na najbližšie zasadnutie OZ si predsedovia donesú aj zoznam členov svojich komisie.

OZ hlasovalo: Za : 7 zdržal sa : 0 Proti: 0

K bodu č. 11
Starosta obce predniesol návrh na určenie mesačného platu starostu podľa zákona NR SR
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
OZ schválilo plat starostu podľa počtu obyvateľov -1,83 násobok priemernej mesačnej mzdy
navýšený o 10% ,

OZ hlasovalo: Za : 7 zdržal sa : 0 Proti: 0
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva , boli schválené na zasadnutí OZ
25.06.2010 a ostávajú v platnosti.

OZ hlasovalo: Za : 7 zdržal sa : 0 Proti: 0

K bodu č. 12
Návrh uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
vo volebnom období 2010-2014 , konaného 15.12.2010
Obecné zastupiteľstvo v Kamienke

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
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Benjamín Blaha
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci : pán poslanec Vladimír Buček , pán poslanec Marek Fecenko,
pán poslanec Ing. Marián Hojdan , pán poslanec Slavomír Kocík , pán poslanec Ján
Kolesár .
pán poslanec Andrej Sus , pán poslanec Jozef Švik .
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
C. z r i a ď u j e
1. Komisie, a to : finančnú komisiu, komisiu pre kultúru a šport ,komisiu pre ochranu
životného prostredia a komisiu pre ochranu verejného záujmu

D. v o l í
Predsedu finančnej komisie – pán poslanec Vladimír Buček
Predsedu komisie pre kultúru a šport –pán poslanec Marek Fecenko
Predsedu komisie pre ochranu životného – pán poslanec Jozef Švik
Predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu – pá poslane Andrej Sus

E. sch v a ľ u j e
1.Program zasadnutia zastupiteľstva každý druhý mesiac a to posledný piatok v mesiaci.
V zimných mesiacoch o 17.00 hod
V letných mesiacoch o 19,00 hod
2. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
3.Plat starostu podľa počtu obyvateľov -1,83 násobok priemernej mesačnej mzdy
navýšený o 10%
F. u k l a d á
predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)
G. o d p o r ú č a
starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci: pán Vladimír Buček , pán Ján Kolesár ,
pán Marián Hojdan , pán Andrej Sus , pán Slavomír Kocik , pán Marek Fecenko ,
pán Jozef Švik jednohlasne Za.

Zapisovateľka

Monika Hojdanová

Overovatelia

Vladimír Buček
Ján Kolesár

Kamienke dňa 15.12.2010

....................................
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...………………….……..……



Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

