OBEC

C H O T Č A,

090 21 C H O T Č A

V Chotči dňa 04.12.2014

POZVÁNKA
V súlade s §-om 12 ods.1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
na deň 12. decembra 2014 ( piatok) o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ
na ktoré Vás týmto pozývam.
Program:

1.

Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov volieb do organov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
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 obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie
3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Menovanie zástupcu starostu obce
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva ( §12 Zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
6. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov. Stanovenie konkrétnych
úloh a zodpovednosť poslancov za jednotlivé oblasti spoločenského života v
obci
7. Schválenie platu starostu obce
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver.

Prácu si zariaďte tak, aby ste sa verejného rokovania obecného zastupiteľstva mohli včas
a nerušene zúčastniť.
S pozdravom
PhDr. Štefan Radačovský
starosta obce

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Úvodné náležitostí
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 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 obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Menovanie zástupcu starostu obce
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia 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.
6. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií ako aj stanovenie konkrétnych úloh a
zodpovednosť poslancov za jednotlivé oblasti spoločenského života v obci.
7.Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
UZNESENIE č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Chotči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. k o n š t a t u j e, ž e:
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Seman zložil zákonom stanovený sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Jozef Bujdoš, Vladimír Čač, Ján
Čenger, Božena Drotárová, Ing. Mária Mičková, Ing. Pavol Mihok a Miroslav
Slivka.
2. Menovanie zástupcu starostu obce
UZNESENIE č. 2
Starosta obce
menuje
poslanca obecného zastupiteľstva Vladimíra Čača za zástupcu starostu obce.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia 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.
UZNESENIE č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Chotči
poveruje
poslanca Ing. Jozefa Bujdoša 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.
4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií, voľbu predsedov komisií a stanovenie konkrétnych úloh a
zodpovednosť poslancov za jednotlivé oblasti spoločenského života v obci.
UZNESENIE č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Chotči
A. z r i a ď u j e
komisie a to: finančno-stavebnú a správy majetku
ochrana verejného poriadku a životného prostredia a vybavovanie sťažnosti
školstvo, mládež, šport a kultúru
lesné hospodárstvo

B. v o l i
a) predsedu komisie finančno-stavebnej a správa majetku :
Ing. Jozef Bujdoš
predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
a vybavovanie sťažnosti :
Ing. Mária Mičková
predsedu komisie pre školstvo, mládež, šport a kultúru:
p. Vladimír Čač
predsedu komisie pre lesné hospodárstvo:
Ing. Pavol Mihok
b) členov komisie finančno-stavebnej a správa majetku : Ing. Mária Mičková
p. Božena Drotárová
členov komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
a vybavovanie sťažnosti :
p. Jan Čenger
p. Miroslav Slivka
členov komisie pre školstvo, mládež, šport a kultúru: Ing. Pavol Mihok
p. Božena Drotárová
členov komisie pre lesné hospodárstvo:

p. Vladimír ČAČ
p. Miroslav Slivka

C. p o v e r u j e
Poslancov obecného zastupiteľstva týmito konkrétnymi úlohami:
Božena Drotárová - starostlivosť o ženy, MŠ a ZŠ a zodpovednosť za činnosť na úseku
kultúry
Vladimír Čač starostlivosť o mládež, rozvoj športu a požiarnej ochrany v obci a
správa rímskokatolíckeho cintorína
Ján Čenger kontakt s kurátorskými zbormi a správcami rímskokatolíckej
a gréckokalíckej cirkvi a starostlivosť o kaplnky v katastri obce
Ing. Pavol Mihok - starostlivosť o obecné lesy, kontakt s poľovníckym združením
Vysoká hora a rozvoj športu
Ing. Mária Mičková - prehlbovanie spolupráce s podnikateľskými subjektami v obci,
starostlivosť o Dom smútku
Miroslav Slivka starostlivosť o komunálny odpad, riešenie likvidácie divokých
skládok komunálneho odpadu, úprava verejných priestranstiev
v obci a správa gréckokatolíckeho cintorína
5. Určenie mesačného platu starostovi obce.
UZNESENIE č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Chotči
určuje
základný plat starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. § 4 ods.1
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
Poslanci rozhodnutím stanovili mesačný plat starostovi od 12.12.2014 nasledovne:

Základný plat sa vypočíta ako súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve a 1,65 násobok – od
501 do 1 000 obyvateľov, zvýšený o 20 %.

Teda:
824,00 € x 1,65 = 1 359,60 € x 20% = 1 631,52 € po zaokrúhlení 1 632,00 € , slovom :
Tisícšesťstotridsaťdva eur.

Uznesenie podpísané dňa: 16.12.2014

Ing. Jozef Seman, starosta obce

