Zápisnica č. 4
zo Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke

konaného dňa 03.06.2011 na Obecnom úrade v Kamienke.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Plat starostu obce
Tvorba komisie pre verejný poriadok
Návrh uznesenia
Záver

K bodu č. 1
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia
Za zapisovateľku určil Moniku Hojdanovú , za overovateľov zápisnice Ing. Mariána Hojdana
a Jána Kolesára. Členovia návrhovej komisie Vladimír Buček a Slavomír Kocik.
OZ hlasovalo: Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 2
Dôvodová správa k návrhu platu starostu Obce Kamienka
S účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá
bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z. V zmysle prechodných ustanovení uvedenej novely
starosta zvolá zasadnutia OZ tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate
starostu v súlade s platnou novelou zákona.
1. V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods.
4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ust. § 3 ods. 1:
priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv .) = plat zaokrúhlený na celé euro hore
769

x

1,65

=

plat 1269 €

2. Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat (určený podľa §
3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %.

Návrh na zvýšenie: o 40.%

507,60.€

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. spolu 1776,60 €
OZ hlasovalo: Za : 6 zdržal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 3
Vzhľadom k predloženej sťažnosti č.1/2011 zo dňa 26.05.2011 pánom Jánom Mesarošom,
trvale bytom Kamienka 119 , je nutné vytvoriť komisiu pre verejný poriadok.
Jej predsedom sa stal p. Ing Marián Hojdan.
Členovia komisie : P. Andrej Sus a p. Ján Kolesár
Pojednávanie v spomínanej sťažnosti určili na deň 08.06.2011
K bodu č. 4
Návrh uznesenia č.4
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 03.06.2011.na Obecnom úrade v Kamienke
Obecné zastupiteľstvo v Kamienke

A. schvaľuje
Plat starostu obce Plat starostu Ing. Benjamína Blahu s účinnosťou od 1.6.2011 :
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1,65 násobok priem mzdy za r. 2010.
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 40 %
B. Zriaďuje

Komisiu pre verejný poriadok
C.Volí
Za predsedu komisie pre verejný poriadok p. Ing. Mariána Hojdana ,a členov p. Andreja Susa
p. Jána Kolesára

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci jednohlasne za.
Zapisovateľka

Monika Hojdanová

....................................

Overovatelia

Marián Hojdan

.......………………..…….....

Marek Fecenko

V Kamienke dňa 03.06.2011

...………………….……..……

.......................................
Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

