Zá p i s n i c a č.1/2007

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 01.01.2007

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Oboznámenie s výsledkami volieb
3. Zloženie sľubu starostu, príhovor
4. Zloženie sľubu poslancov OZ
5. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľku
6. Voľba návrhovej a volebnej komisie
7. Voľba zástupcu starostu obce
8. Návrh na zriadenie komisii OZ
9. Určenie platu starostu obce
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. Záver
K bodu č. 1 : Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Andrej Sus, ktorý prítomných na zasadnutí
privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu č. 2 : Predseda volebnej komisie pán Ján Derďak oboznámil OZ s výsledkami volieb.
K bodu č. 3 : Starosta obce Ing. Benjamín Blaha zložil sľub starostu obce. Starý starosta mu
odovzdal insígnie a poprosil ho o príhovor. Starosta obce sa krátkym príhovorom prihovoril k OZ .
K bodu č. 4 : Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby zložili sľub poslanca OZ. Sľub
potvrdili podpisom a starosta obce im odovzdal osvedčenie za poslanca OZ v obci Kamienka.
K bodu č. 5: Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice Moniku Semencovú a za overovateľov
zápisnice Jána Kolesára a pani Máriu Kocíkovú.

K bodu č. 6: OZ zvolilo "Návrhovú komisiu", a "Volebnú komisiu",ktorá pracovala v tomto zložení:
Ľudmila Blišáková,Jozef Švik,Mária Kocíková ,
K bodu č. 7 : OZ volilo zástupcu starostu obce, ktorým sa stal podľa tradície poslanec s najvyšším
počtom hlasov vo voľbách pán Ján Kolesár.
K bodu č. 8 : OZ spolu so starostom obce zriadili tieto komisie :
1. Finančná komisia : predseda - Ľudmila Blišáková
členovia - navrhnú a schvália sa na nasledujúcom zastupiteľstve
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku, kultúry, športu a ochrany krajiny a prírody :
predseda - Jozef Švik
členovia - navrhnú a schvália sa na nasledujúcom zastupiteľstve
K bodu č. 9 : Poslanci OZ schválili plat starostu obce zákonom stanovený a 10 % odmeny k platu
mesačne.
K bodu č. 10 : Starosta obce vzhľadom k tomu , že to bolo slávnostné zasadnutie oboznámil OZ , že
na najbližšom zastupiteľstve sa bližšie prejednajú predstavy, ciele , návrhy ohľadom obce, rozpočet
obce a iné dôležité veci týkajúce sa volebného obdobia, práva a povinnosti starostu obce a poslancov
OZ. Starosta obce navrhol OZ , že vzhľadom k tomu, že bude svoje súkromné vozidlo využívať na
služobné účely, aby mu bola schválené náhrada cestovného podľa zákona. OZ jednohlasne schválilo.
K bodu č. 11 : UZNESENIA
K bodu č. 2
Oboznámenie sa s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov OZ
Uznesenie č. 1/2006
OZ v Kamienke berie na vedomie správu o výsledkoch volieb v obci Kamienka na funkciu starostu
obce a funkciu poslancov OZ prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie p. Jánom Derďakom.
K bodu č. 3
Zloženie sľubu starostu.
Uznesenie č. 2/2006
OZ v Kamienke konštatuje, že novozvolený starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
K bodu č. 4
Zloženie sľubu poslancov OZ
Uznesenie č. 3/2006
OZ v Kamienke konštatuje, že novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva :
Ľudmila Blišáková
Marián Hojdan, Ing.
Mária Kociková
Ján Kolesár
Milan Milčík
Andrej Sus
Jozef Švik

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
K bodu č. 7
Voľby zástupcu starostu obce.
Uznesenie č. 4/2006
OZ v Kamienke volí pána Jána Kolesára do funkcie zástupcu starostu obce, s mesačnou odmenou
500,-Sk .
K bodu č. 8
Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba predsedov.
Uznesenie č. 5
OZ v Kamienke zriaďuje komisie OZ nasledovne:
1. Finančná komisia : predseda - Ľudmila Blišáková
členovia - navrhnú schvália sa na nasledujúcom zastupiteľstve
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku, kultúry, športu a ochrany krajiny a prírody:
predseda - Jozef Švik
členovia - navrhnú schvália sa na nasledujúcom zastupiteľstve
K bodu č. 9
Určenie platu starostu obce.OZ v Kamienke určuje podľa zákona plat starostu obce a 10% odmien
mesačne.
K bodu č.10
OZ súhlasí s tým aby, starosta obce používal svoje súkromné vozidlo na služobné účely.
Za tieto uznesenie hlasovalo obecné zastupiteľstvo /OZ/ jednohlasne za.
K bodu č. 12 : Na záver sa starosta obce poďakoval, starému starostovi, poslancov a predsedovi
volebnej komisie .
Zapisovateľka : Monika Semencová .........
Overovatelia : Ján Kolesár .........
Mária Kocíková .........

