Zápisnica č. 6/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 01.12.2018 na Obecnom úrade Kamienka
___________________________________________________________________________
Návrh programu zasadnutia OZ dňa 01.12.2018
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 2018
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
11. Určenie platu starostu obce.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Benjamín Blaha, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil
za zapisovateľa: Mgr. Lenka Muriňáková
za overovateľov zápisnice: Ján Kolesár, Vladimír Buček

K bodu 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 2018
Starosta obce Ing. Benjamín Blaha požiadal predsedníčku Miestnej volebnej komisie pani Máriu
Milčíkovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali
10.11.2018

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií

Novozvolený starosta obce, Ing. Benjamín Blaha zložil sľub a prevzal insignie. Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že znovuzvolený starosta obce Ing. Benjamín Blaha zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
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K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub.
Novozvolení poslanci:1. Vladimír Buček
2. Ján Kolesár
3. Jozef Sojčák
4. Marián Hojdan
5. Jozef Švik
6. Slavomír Kocik
7. Štefan Skrip
K bodu 6. Vystúpenie starostu
Starosta obce vystúpil so svojím príhovorom

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
Obecné zastupiteľstvo schválilo program ustanovujúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 1/6/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje
Program zasadnutia OZ dňa 01.12.2018
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 2018
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
11. Určenie platu starostu obce.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
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Hlasovanie:
Prítomní:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Poslanci OZ si zvolili členov jednotlivých komisii.
Uznesenie č. 2/6/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
volí
1. za členov návrhovej komisie: Marián Hojdan, Slavomír Kocik Jozef Švik
2. za členov volebnej komisie: Marián Hojdan, Slavomír Kocik Jozef Švik
Hlasovanie:
Prítomní:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo určilo Ing. Mariána Hojdana ako poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3/6/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
poveruje

poslanca Ing. Mariána Hojdana 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 SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Hlasovanie:
Prítomní:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom ustanovujúcom zasadaní rozhodlo, že pre nové funkčné
obdobie 2018 – 2022 vytvorí 3 pracovné komisie. Tieto komisie budú pracovať pri obecnom
zastupiteľstve, čím sa zvýši miera spolupráce zastupiteľstva so starostom obce.
Uznesenie č. 4/6/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
zriaďuje
komisie pri obecnom zastupiteľstve:
1. Komisia pre ochranu verejného záujmu – členmi všetci poslanci
2. Finančná komisia a komisia pre verejný poriadok – členmi Hojdan, Buček, Kolesár
3. Komisia pre kultúru, šport a životné prostredie – členmi Švik, Skrip, Kocik, Sojčák
volí
za predsedu:
1. Komisie pre ochranu verejného záujmu – Ján Kolesár
2. Finančnej komisie a komisie pre verejný poriadok – Marián Hojdan
3. Komisie pre kultúru, šport a životné prostredie – Jozef Švik

Hlasovanie:
Prítomní:

7

Za:

7

Proti:

4

0

Zdržal sa:

0

K bodu 11. Určenie platu starostu obce
Uznesenie č. 5/6/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka
určuje
plat starostu obce Kamienka s účinnosťou od termínu 1.12.2018 podľa §3 ods. 1 zákona o právnom
postavení a platových pomeroch starostov zvýšený o 40 % podľa §4 ods. 2 zákona o právnom
postavení a platových pomeroch starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
Prítomní:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 12. Rôzne
Starosta obce uviedol informáciu o počte dní jeho zostávajúcej dovolenky. Návrh bol preplatenie po
dobu 6 mesiacov z dôvodu ukončenia funkčného obdobia 2014 – 2018. Táto dovolenka sa neprenáša
do nového funkčného obdobia a nebude ju možné využiť.
Uznesenie č. 6/6/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 12. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

schvaľuje
preplatenie zostávajúcej dovolenky starostu 46, 5 dní v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov vo
výplatných termínoch.
Hlasovanie:
Prítomní:

7

Za:

7

Proti:

5

0

Zdržal sa:

0

K bodu 13. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na konaní nasledujúceho zasadania dňa 17,12.2018 o 18.00 hod.
Starosta obce informoval o akcii ,,Možno príde Mikuláš“, ktorá sa bude konať 07.12.2018 o 17.30
hod.

K bodu 14. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal: Mgr. Lenka Muriňáková

...............................................
Starosta obce

Overovatelia:
Ján Kolesár

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

Vladimír Buček

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

6

