ZÁPISNICA
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo
dňa 28.11.2014
o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Kľačanoch
Prítomní:
Predseda miestnej volebnej komisie:

p. Viliam Hrčka

Znovuzvolená starostka obce:

Ing. Emília Cvíčelová

Novozvolení poslanci OZ 7/7:

p. Vladimír Cepko,
p. Marek Ďuriš,
p. Mgr. Irena Hofferová,
p. Ing. Jana Juríková,
p. Marian Kubička,
p. Marcel Nič
p. Milan Poláčik ,

Hlavný kontrolór obce:
Občania:

p. Daniela Macharová
podľa priloženej prezenčnej listiny

Rokovanie:
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Rokovanie OZ v Kľačanoch otvorila starostka obce Ing. Emília Cvíčelová, ktorá
privítala predsedu miestnej volebnej komisie a všetkých prítomných.
Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ľubomíra Držíková,
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Milana Poláčika a Ing. Janu
Juríkovú.
Starostka obce vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie p. Viliama
Hrčku
o informáciu o výsledku volieb a vyzvala ho, aby odovzdal novému starostovi
a poslancom osvedčenia o zvolení.
Novozvolená starostka obce Ing. Emília Cvíčelová zložila sľub starostu obce
a prevzala od predsedu miestnej volebnej komisie p. Viliama Hrčku osvedčenie
o zvolení za starostu obce.
Následne zložili sľub poslanca aj novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a
prevzali osvedčenia o zvolení za poslanca.
Prítomným sa prihovorila novozvolená starostka obce Ing. Emília Cvíčelová

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
A) b e r i e na v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novovozvoleného starostu
B) k o n š t a t u j e , že
1. novozvolená starostka obce Ing. Emília Cvíčelová zložila zákonom predpísaný sľub
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Cepko Vladimír, Ďuriš Marek, Hofferová Irena Mgr.,
Juríková Jana Ing., Kubíčka Marián, Nič Marcel, Polačik Milan
Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............
V tomto bode starostka obce oboznámila všetkých prítomných so znením programu
ustanovujúceho zastupiteľstva, ktorý predložila poslancom na schválenie.
Program ustanovujúceho zasadnutia:
2.

1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva:
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ.
1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov
1.5 Príhovor starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva a ustanovenie funkcie zástupcu starostu
6. Návrh na zriadenie komisií
7. Návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
8. Schválenie platu starostu
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia
v znení v akom bol predložený

Za prijatie: 7/7
Proti:
0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............

Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej
a mandátovej komisie:
Za predsedu návrhovej komisie navrhla Mgr. Irenu Hofferovú a za členov Ing. Janu
Juríkovú a Marcela Niča
Za predsedu mandátovej komisie navrhla p. Mareka Ďuriša a za členov p. Vladimíra
Cepku a p. Mariana Kubičku
Uznesenie č. 3
3.

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
A) s ch v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení:

Predseda: Mgr. Irena Hofferová
Členovia: Ing. Janka Juríková
p. Marcel Nič
Za prijatie: 7/7
Proti:
0/7
Zdržali sa: 0/7
B) s ch v a ľ u j e mandátovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

p. Marek Ďuriš
p. Vladimír Cepko
p. Marián Kubička

Za prijatie: 7/7
Proti:
0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............

4.

Po preverení vydaných osvedčení o zvolení za starostu obce a zvolení poslancov
do obecného zastupiteľstva predniesol správu mandátovej komisie jej predseda p.
Marek Ďuriš.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
berie

na vedomie:

Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdila zloženie sľubu starostu a poslancov OZ ako aj
vydanie osvedčenia o zvolení starostu a osvedčení o zvolení poslancov obecného
zastupiteľstva.
Správa je prílohou zápisnice.
Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............

5.

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov o povinnosti poveriť niektorého
z poslancov so 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. Navrhla Mgr. Irenu Hofferovú a taktiež navrhla Mgr. Irenu Hofferovú za
zástupcu starostky obce. Za obidva návrhy dala poslancom hlasovať.

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
A) p o v e r u j e poslankyňu p. Mgr. Irenu Hofferovú 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.
Za prijatie: 6/7
Proti:
0/7
Zdržali sa: 1/7

Vladimír Cepko, Marek Ďuriš, Ing.Jana Juríková, Marian Kubička,
Milan Poláčik, Marcel Nič
Mgr. Irena Hofferová

B) u s t a n o v u j e za zástupcu starostky poslankyňu Mgr. Irenu Hofferovú
Za prijatie: 6/7
Vladimír Cepko, Marek Ďuriš, Ing.Jana Juríková, Marian Kubička,
Milan Poláčik, Marcel Nič
Proti:
0/7
Zdržali sa: 1/7
Mgr. Irena Hofferová
Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............
6.

Ďalej starostka obce dala návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
volených predstaviteľov a navrhla za predsedu komisie p. Mariana Kubičku a za
členov p. Milana Poláčika a p. Marcela Niča. Dala schváliť aj náplň práce komisie.

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch :
A) z r i a ď u j e:
Komisiu na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov :
Za prijatie: 7/7
Proti:
0/7
Zdržali sa: 0/7
B) v o l í:
predsedu komisie p. Kubičku Mariána, za prijatie: 7/7
proti:
0/7
zdržali sa: 0/7
členov komisie:

p. Polačika Milana,

za prijatie: 7/7
proti:
0/7
zdržali sa: 0/7

p. Niča Marela ,

za prijatie: 7/7
proti:
0/7
zdržali sa: 0/7

C) u r č u j e:
náplň práce komisie a to vyhodnotiť majetkové priznania podané volenými predstaviteľmi
obce Kľačany , ktorí majú zo zákona povinnosť podávať majetkové priznania v zákonom
stanovených termínoch, vypracovať zápisnicu a túto predložiť na prerokovanie na najbližšie
zasadnutie obecnému zastupiteľstvu
Za prijatie: 7/7
Proti:
0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............
7.

Ďalším návrhom starostky obce bol návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné
zastupiteľstvo a navrhla poslancov p. Vladimíra Cepku, p. Mareka Ďuriša, p. Ing.
Janu Juríkovú.

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch u r č u j e nasledovných poslancov za obecné
zastupiteľstvo za zástupcov do Rady ZŠ s MŠ :
p. Cepko Vladimír
za prijatie: 7/7
proti:
0/7
zdržali sa: 0/7
p. Ďuriš Marek
za prijatie: 7/7
proti:
0/7
zdržali sa: 0/7
p. Ing. Juríková Janka za prijatie: 7/7
proti:
0/7
zdržali sa:
0/7
Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............

8.

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali výšku platu starostu a tiež schválili
navýšenie k základnému platu o 30%. Výšku platu určili nasledovným uznesením.
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon) musí plat starostu raz ročne prerokovať na
svojom zasadnutí a jeho presná výška musí byť uvedená v zápisnici zo zasadnutia
zastupiteľstva. Podľa § 4 ods. 2 zákona prvej vety uvedeného zákona plat starostu
nesmie byť nižší ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona. Nakoľko plat starostky nebol
v roku 2014 prerokovaný na zasadnutí OZ obecného zastupiteľstva OZ zastupiteľstvo v
Kľačanoch:

A) u r č u j e :
plat starostky v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
plat starostke Obce Kľačany, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárne rok (za rok 2013 to bolo 824,-€) a násobku podľa
§ 4 ods. 1
B) k o n š t a t u j e :
Obec Kľačany má k 31.12.2013 počet obyvateľov 1021 a je zaradená do 3. skupiny
s počtom obyvateľov od 1001 do 3000 s násobkom 1,98, prináleží starostke obce
základný plat vo výške 1631,52 € . Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva navrhli
zvýšenie základného platu o 30 %, čo je 489,48 € s platnosťou od 01.01.2015.
Celkový plat činí 2120,976 € zaokrúhlene 2121,-€.
C) s c h v a ľ u je:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostky vo výške: 2121,-€
Za prijatie: 7/7
Proti:
0/7
Zdržali sa: 0/7

9.

10.

11.

Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............
Diskusia
V diskusii poďakovala zástupkyňa starostu Mgr. Irena Hofferová za všetkých
poslancov za dôveru, ktorú dostali od občanov vo voľbách 2014 a vyzvala prítomných
občanov, aby sa svojimi návrhmi zapájali do rozvoja obce.
Návrh na uznesenia
Uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa
Mgr.Irena Hofferová
Záver
Na záver ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce
poďakovala prítomným občanom ako aj novozvoleným poslancom OZ za účasť
a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ľubomíra Držíková
Kľačany, dňa 28.11.2014
Overovatelia: p. Milan Poláčik
Ing. Jana Juríková

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

............................................
Ing. Emília Cvíčelová
Starostka obce

