Zápisnica z prvého ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Kunerad
Dátum a čas konania: 15.12.2014, 18.00 hod.
Miesto konania:
kultúrny dom, Kunerad č. 60
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay a Mgr. Monika Kavecká
Počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva : 7
Počet prítomných poslancov : 7
Program zasadnutia:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) vystúpenie starostu.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Návrh na zástupcu starostu.
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov komisií.
Určenie mesačného platu starostu obce.
Diskusia.
Záver.

K bodu č. 1
Doterajší starosta privítal prítomných,
- určil zapisovateľa zápisnice Mgr. Ľubomíru Urbancovú a overovateľov zápisnice Ing. Zuzanu
Kameníkovú a Jozefu Vandlíkovú,
- vyzval predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Lihockého, aby prítomných oboznámil s
výsledkami voľby starostu a voľbami poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý zároveň odovzdal
zvolenému starostovi a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení,
- doterajší starosta vyzval novozvoleného starostu na zloženie sľubu. Novozvolený starosta prečítal
sľub starostu a svojim podpisom ho potvrdil. Po zložení sľubu starostu doterajší starosta odovzdal
novozvolenému starostovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- novozvolený starosta sa ujal vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, prečítal znenie
sľubu poslanca. Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu,
- novozvolená starostka predniesla svoj príhovor.
K bodu č. 2
P. starostka predložila OZ návrh programu rokovania, dala hlasovať o programe rokovania. OZ
jednohlasne schválilo program rokovania,
• za - 7 hlasov
K bodu č. 3
P. starostka predložila OZ návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhla Mgr. Petra Dubeňa. OZ jednohlasne schválilo návrh,
• za - 7 hlasov
K bodu č. 4
P. starostka predložila OZ návrh na voľbu zástupcu starostu. Navrhla poslanca, ktorý získal najväčší
počet hlasov od voličov, Mgr. Petra Dubeňa. OZ jednohlasne schválilo návrh,
• za - 7 hlasov

K bodu č. 5
Návrh na zriadenie komisii: stavebná a povodňová komisia, komisia školstva a sociálnych vecí,
komisia ochrany verejného poriadku, komisia kultúry a športu, komisia ochrany životného prostredia,
komisia verejného záujmu a komisia verejného obstarávania,
Návrh voľby predsedov a členov komisii:
1. a) predsedu stavebnej a povodňovej komisie Juraj Remenec,
b) členov komisie: a) poslancov Ing. Jozef Veselý,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce Jaroslav Horník,
2. a) predsedu komisie školstva a sociálnych vecí Katarína Slýškov,
b) členov komisie: a) poslancov Juraj Remenec,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce Mária Záňová,
3. a) predsedu komisie ochrany verejného poriadku Mgr. Petra Dubeňa,
b) členov komisie: a) poslancov Ján Capko,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce Ing. Vojtech Lihocký,
4. a) predsedu komisie kultúry a športu Peter Škorvánek,
b) členov komisie: a) poslancov Roman Dolník,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce Jozef Kazimír,
5. a) predsedu komisie ochrany životného prostredia Ing. Jozef Veselý,
b) členov komisie: a) poslancov Mgr. Peter Dubeň,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce Jozef Dolník,
6. a) predsedu komisie verejného záujmu Romana Dolníka,
b) členov komisie: a) poslancov Katarína Slýšková,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce Mgr. Ľubomíra Urbancová,
7. a) predsedu komisie verejného obstarávania Ján Capko,
b) členov komisie: a) poslancov Peter Škorvánek,
b) odborníkov z radov obyvateľov obce Jozefa Vandlíková
P. starostka dala hlasovať o návrhoch:
1. Kto je za zriadenie navrhnutých komisii ; za 7 - hlasov,
2. Kto je za zvolenie navrhovaných predsedov a členov uvedených komisii; za - 7 hlasov
K bodu č. 6
Mgr. Peter Dubeň predniesol návrh na plat starostky, určiť plat v rovnakej výške platu, ako mal
doterajší starosta obce vo výške 1502 eur, rovnaký návrh na plat starostu, vo výške ustanovenej
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok (rok 2013 - 824 eur) a násobku druhej platovej
skupiny podľa počtu obyvateľov (do 1000 obyvateľov), t.j. 1,65- násobku, zvýšený o 10,4 %, t.j. o
142 eur, (výpočet: 824 x 1,65 = 1360 x 10,4 % = 1502 eur), predniesol aj Roman Dolník.
P. starostka dala hlasovať o návrhu Mgr. Petra Dubeňa a Romana Dolníka. Za návrh hlasovali
jednohlasne všetci poslanci; za - 7 hlasov.
K bodu č. 7
- V diskusii predložil OZ požiadavku doterajší starosta, umožniť jeho hudobnej skupine skúšať v
kultúrnom dome. Rokovať o požiadavke sa bude na ďalšom zasadnutí OZ na základe písomnej
žiadosti,
- Diskusia o časovom pláne zasadnutí OZ. Na ďalšom zasadnutí OZ sa vypracuje plán rokovaní OZ,
určí sa náplň práce komisii, oboznámia sa poslanci s rokovacím poriadkom, určí sa plán kultúrnych
akcii,
- Mgr. Dubeň sa informoval na stav nadstavby MŠ u doterajšieho starostu. Vyjadrenie - stavba je
odovzdaná stavebnému dozoru, prebieha kolaudačné konanie a drobné posledné úpravy,
- P. starostka predložila požiadavku OZ, umožniť parkovať obecné motorové vozidlo KIA pred jej
rodinným domom. Poslanci súhlasia s parkovaním motorového vozidla KIA pri RD č. 260,
- Po vyčerpaní všetkých príspevkov do diskusie p. starostka uzavrela diskusiu.

K bodu č. 8
V závere predložila p. starostka návrh na schválenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ. OZ
jednohlasne schválilo návrh na uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Kunerad; za - 7 hlasov.
- Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným a rokovanie ukončila.

Mgr. Monika Kavecká
starostka obce

Zapísala: Mgr. Ľubomíra Urbancová –
Overil:
Ing. Zuzana Kameníková Jozefa Vandlíková
Zverejnené: 17.12.2014

