Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2010

Program: viď príloha

K bodu l/
Doterajší starosta obce p. Jozef Štefanec privítal prítomných poslancov a občanov obce
na ustanovujúcom zasadnutí .
K bodu 2/
Ing. Lívia Ficlová bola poverená zapísaním zápisnice.
Overovateľom zápisnice bol určený p. Milan Kvasnica
K bodu 3/
Starosta vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie /MVK/ Janku Štefancovú, aby
podala informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa
27.11.2010. P. Igor Daško bol zvolený za starostu obce Kameničany a zároveň aj
poslancom obecného zastupiteľstva , menovaný sa vzdal mandátu poslanca. Ako prvý
náhradník ,bol zvolený p. Igor Vavruš. Po informácii o výsledkoch volieb predsedkyňa
MVK odovzdala zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
„Osvedčenia o zvolení“ za starostu a poslanca OZ .
K bodu 4/
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy doterajší starosta p. Jozef
Štefanec vyzval novozvoleného starostu p. Igora Dašku na zloženie sľubu. Po prečítaní
sľubu , novozvolený starosta sľub potvrdil svojim podpisom pod text sľubu.
Listina je prílohou zápisnice.
Doterajší starosta p. Jozef Štefanec odovzdal insígnie a vedenie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva .
K bodu 5/
Novozvolený starosta prečítal znenie sľubu poslanca. Novozvolení poslanci zložili sľub
podpisom pod text sľubu. Sľub je prílohou zápisnice.
K bodu 6/
Po vykonaní sľubu poslancov starosta zistil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa a oznámil to prítomným. Následne starosta predniesol príhovor,
v ktorom v prvom rade poďakoval doterajšiemu starostovi za 20 ročnú obetavú prácu
v prospech obce Kameničany. Ďalej informoval o plánoch výstavby Obecného úradu
Kameničany, výstavby - rekonštrukcie cesty – smer Slávnica – prostredníctvom MAS
Vršatec, informoval o výzvach na predkladanie projektov, o vytvorení internetovej
stránky , kde budú zverejnené informácie pre občanov obce .

K bodu 7/
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Poslanci
program jednohlasne schválili.
K bodu 8/
Starosta predložil návrh , aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca , ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci po dohode
poverili poslanca – p. Štefana Štefanca , aby zasadnutia obecného zastupiteľstva
zvolával a viedol . Zároveň sa dohodli, že obecné zastupiteľstvo bude zvolávané l x
mesačne a to 2.piatok v príslušnom mesiaci.

K bodu 9/
Starosta obce informoval občanov , že v zmysle Štatútu obce Kameničany , ktorý bol
schválený 13.8.2010 zriaďuje obec Kameničany komisie:
- finančnú
- kultúrno-športovú
- komisiu ochrany verejného poriadku
Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli na predsedoch jednotlivých komisií.
Finančná komisia – Ing. Ficlová, športovo kultúrna komisia – p. Veselý a
Komisia pre ochranu verejného poriadku – p. Milan Kvasnica.
Predsedovia komisií na najbližšom obecnom zastupiteľstve si navrhnú dvoch členov
komisie z radov občanov.
Predsedovia jednotlivých komisií boli jednohlasne schválení.

K bodu 10/
Starosta informoval poslancov o Zásadach odmeňovania poslancov a volených orgánov,
ktoré schválilo v zmysle zákona č. 102/2010 predchádzajúce obecné zastupiteľstvo dňa
13.8.2010.
Platové pomery starostu upravuje zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí . Starosta obce Kameničany vykonáva funkciu na polovičný
úväzok. Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí – v platnom znení podľa § 4 ods. l
schvaľuje starostovi obce 1,65 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR. Plat starostu poslanci jednohlasne schválili.
Výšku odmeny zatiaľ OZ neschválilo.
Starosta informoval i o odmeňovaní poslancov a zástupcu starostu. V zmysle zásad
odmeňovania Obce Kameničany zo dňa 13.8.2010 každému poslancovi za výkon funkcie
prináleží odmena vo výške 12 Eur mesačne a zástupca starostu vo výške 82 Eur
mesačne.
Poslanci výšku odmeny poslancov a výšku odmeny zástupcovi starostu jednohlasne
schválili .

K bodu 11
V diskusii starosta informoval členov obecného zastupiteľstva o potrebe riešenia
správcovstva domu smútku. p. Laurenčík , ktorý tieto práce doteraz vykonával na
dohodu, nemôže pre zdravotné problémy v uvedenej činnosti pokračovať. Vyzval
členov OZ aby do najbližšieho zasadnutia porozmýšľali o vhodnom kandidátovi.
- Starosta informoval , že svojho zástupcu, určí na zasadnutí OZ v mesiaci január 2011.
-

Riešenie otázky odpadového hospodárstva
Novozvolení poslanci požiadali starostu obce, aby na zasadnutie OZ v mesiaci
január 2011 pripravil materiály:
rozpočet obce na rok 2011
Plán rozvoja obce Kameničany
Prehľad výziev a plán projektov
VZN o odpadoch
Použ. Komunikácií

V diskusii ďalej vystúpil i občan obce Kameničany Ing. arch. Anton Barták, ktorý
oboznámil členov s projektom rekonštrukcie obecného úradu - zdôvodnenie
umiestnenia okien, stožiarov, zelená výsadba. Ďalej informoval členov OZ o podaní
projektu na SAŽP Banská Bystrica – Program obnovy dediny – „Obnova a tvorba
verejných priestranstiev“.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kameničany
zo dňa 27.12.2010

Uznesenie č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kameničanoch
l. b e r i e n a
vedomie
a/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
b/ vystúpenie novozvoleného starostu

2. k o n š t a t u j e , že
a / novozvolený starosta obce Igor Daško zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : Lívia Ficlová, Milan Kvasnica, Štefan Štefanec, Igor Vavruš
Jozef Veselý

3. p o v e r u j e
a/ poslanca Štefana Štefanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4/ z r i a ď u j e
a/ komsie a to:
finančná komisia
športovo-kultúrna komisia
komisia ochrany verejného poriadku

5/ v o l í
a/ predsedov komisie:
finančná komisia – Ing. Ficlová Lívia
športovo- kultúrna komisia – p. Veselý
komisia ochrany verejného poriadku – p. Kvasnica

6. u r č u j e
a/ v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu

určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu vo výške 50 % 1,65 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR.
b/ výšku odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 12 Eur mesačne
c/ výšku odmeny zástupcu starostu 82 Eur mesačne

Zapísal: Ing. Lívia Ficlová

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

Overovateľ:

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

Igor Daško, starosta obce

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

