Z Á P I S N I C A Č. 1
napísaná zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 4. 12. 2014

Zápisnica

číslo 1

napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 4.12. 2014.

Prítomní: - 11 poslancov obecného zastupiteľstva (príloha č. 1)
- predseda Miestnej volebnej komisie v Klenovci pre voľby do orgánov
samosprávy obcí z 15.11.2014 Ing. Vasil Vološčuk.
Na základe Metodického pokynu vydaného Ministerstvom vnútra SR zasadnutie obecného
zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Zlata Kaštanová starostka obce, ktorá privítala
prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klenovec a zasadnutie
viedla na základe odporúčaného programu nasledovne:
1

Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6.
7.
8.
9.

Vystúpenie starostky obce.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Schválenie návrhovej a mandátovej komisie.
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce.

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
12. Určenie platu starostky obce.
13. Schválenie sobášiacich v obci Klenovec na funkčné obdobie rokov 2014-2018.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesení.
16. Záver.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová určila zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Ružena Kováčovú, pracovníčku obecného úradu
a za overovateľov zápisnice Mgr. Evu Brndiarovú a Richarda Bálinta.

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Ing. Vološčuk – oficiálne oznámil výsledky voľby starostu a volieb poslancov do obecného
zastupiteľstva v obci Klenovec, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 1/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Novozvolená starostka obce Klenovec Mgr. Zlata Kaštanová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce, ktorý tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici, prevzala osvedčenie o zvolení za
starostu obce Klenovec z rúk predsedu MVK Ing. Vasila Vološčuka, insígnie obce a aj
vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zasadnutia.
K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 2/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Následne zástupcovia občanov zvolení v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 v abecednom
poradí zložili do rúk starostky obce gr. Zlaty Kaštanovej zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva obce Klenovec v abecednom poradí nasledovne:
Richard Bálint, Klenovec 217
Ing. Edita Bartová , Klenovec, 799
Mgr. Eva Brndiarová , Klenovec 113
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Milan Čajko, Klenovec 225
Ing. Štefánia Dovalová , Klenovec 332
Mgr. Dalibor Ďuriš , Klenovec 231
Mgr. Janka Pohorelská, Klenovec 164
JUDr. Pavel Struhár , Klenovec 534
Martin Štefánik , Klenovec 215
PhDr. Katarína Zamborová , Klenovec 52
Mgr. Stanislava Zvarová, Klenovec 325
a prevzali si osvedčenie o zvolení za poslanca z rúk predsedu MVK Ing. Vasila Vološčuka,
ktorý im zaželal mnoho zdravia, šťastia a síl pre dobro všetkých občanov našej obce.
Sľub poslancov obecného zastupiteľstva tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 3/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

6.Vystúpenie starostky obce.
Príhovor starostky obce Mgr. Zlaty Kaštanovej tvorí prílohu č.4 vzali poslanci na vedomie.
K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 4/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila poslancom na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:
8. Schválenie návrhovej a mandátovej komisie.
9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce.
10.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
11.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
12. Určenie platu starostky obce.
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13. Schválenie sobášiacich v obci Klenovec na funkčné obdobie rokov 2014-2018.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesení.
16. Záver.
Nakoľko poslanci k navrhovanému programu rokovania nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby sa ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva riadilo
predloženým návrhom programu ?
prítomní

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie č. 5/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

8.Schválenie návrhovej a mandátovej komisie.

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie nasledovných poslancov:
Mgr. Janku Pohorelskú, Ing. Štefániu Dovalovú a Mgr. Dalibora Ďuriša.
Nakoľko poslanci nevzniesli k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali poslanci Mgr. Janka
Pohorelská, Ing. Štefánia Dovalová a Mgr. Dalibor Ďuriš ?
prítomní

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

5

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie č. 6/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Starostka obce navrhla za členov mandátovej komisie nasledovných poslancov:
JUDr. Pavel Struhár, PhDr. Katarínu Zamborovú a Milana Čajku.
Nakoľko poslanci nevzniesli k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby v mandátovej komisii pracovali poslanci JUDr. Pavel
Struhár, PhDr. Katarína Zamborová a Milan Čajko ?
prítomní

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie č.7/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
9.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že poveruje poslanca Martina Śtefánika , ktorý ju
bude zastupovať .
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 8/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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10.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová – navrhujem poveriť poslankyňu Mgr. Evu Brndiarovú 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 .
Nakoľko poslanci nevzniesli k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za poverenie Mgr. Evy Brndiarovej 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 ?
prítomní

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie č. 9/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

11.Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Mgr. Kaštanová – poslancom predložila návrh na zriadenie komisií, jej predsedov
a zaradenie za členov poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia na ochranu verejného záujmu
2.komisia finančnú a správy obecného majetku
3.komisia stavebnú, územného plánovania a regionálneho rozvoja
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4. komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
5.komisia školstva, mládeže, kultúry a športu
6. komisia sociálno- zdravotnú
Návrh za predsedov komisií a doplnenie z radov poslancov:
l. predseda komisie na ochranu verejného záujmu - Mgr. Dalibora Ďuriša
a členovia komisie z radov poslancov : JUDr. Pavla Struhára a Ing. Editu Bartovú
2. predsedníčka komisie finančnej a správy obecného majetku - Ing. Štefánia Dovalová
3. predseda komisie stavebnej, územného plánovania a regionálneho rozvoja - Milana
Čajku a člena komisie poslanca Richarda Bálinta
4. predsedníčka komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostrediaMgr. Evu Brndiarovú
5. predsedníčka komisie školstva, mládeže, kultúry a športu - Mgr. Janku Pohorelskú
a členka poslankyňa Mgr. Stanislava Zvarová
6. predsedníčka komisie sociálno-zdravotnej - Ing. Edita Bartová
a členka poslankyňa PhDr. Katarínu Zamborovú
Nakoľko poslanci nevzniesli k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
prítomní

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Mgr. Kaštanová – predsedovia komisií na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
predložia návrhy na doplnenie svojich komisií o ďalších členov podľa vlastného výberu.
Na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie č. 10/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
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12. Určenie platu starostky obce.
Mgr. Kaštanová – otvorila rozpravu k uvedenému bodu rokovania, slovo odovzdala svojmu
zástupcovi Martinovi Štefánikovi a vzdialila sa z rokovacej miestnosti.
Štefánik – navrhol, aby bol starostke obce vyplácaný plat v tej výške ako doteraz .
Ing. Dovalová – informovala poslancov o zákonných podmienkach pre určenie platu
starostke obce v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami a navrhla mesačný plat
starostke obce Klenovec Mgr. Zlate Kaštanovej vo výške 2002 €, ktorý je tvorený zo základu
t.j. 1788 € + 12% čo je spomínaných 2002 €. Túto sumu poberala starostka obce aj doteraz,
takže nedochádza k žiadnemu navýšeniu.
JUDr. Struhár

- za poslancov strany SMER-SD sme za vyplácanie základného platu

starostke obce, aby sa nezabudlo na jej sľub, že bude poberať len základný plat a toto bolo
sľúbené aj v minulom volebnom období.
Nakoľko viac pripomienok k prejednávanému bodu nebolo vznesených, dal zástupca
starostky Martin Štefánik hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie platu starostke obce podľa návrhu predsedníčky
finančnej komisie t.j. mesačne v sume 2002 € ?
prítomní

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

proti

4

Richard Bálint, JUDr. Pavel Struhár, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

zdržal sa

0

Po prerokovaní uvedeného bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 11/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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13. Schválenie sobášiacich v obci Klenovec na funkčné obdobie rokov 2014-2018.
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na schválenie sobášiacich v obci Klenovec na
funkčné obdobie rokov 2014-2018 a to: Mgr. Zlata Kaštanová, poslanci Martin Štefánik, zástupca
starostky a Mgr. Janka Pohorelská .

Nakoľko poslanci nevzniesli k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sobášiacimi v obci Klenovec počas funkčného obdobia
rokov 2014-2018 boli Mgr. Zlata Kaštanová, poslanci Martin Štefánik,
zástupca starostky a Mgr. Janka Pohorelská ?
prítomní

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní uvedeného bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 12/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
14. Diskusia.
Štefánik – poďakoval za funkciu a vyjadril presvedčenie o dobrej spolupráci medzi
poslancami,
-

konštatoval, že komisia verejného poriadku, ktorej bol predsedom v minulom
volebnom období má vypracovaný aj štatút.

Mgr. Brndiarová – konštatovala, že nepočítala s tým, že by sa dostala vo voľbách za
poslankyňu do obecného zastupiteľstva,
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-

vyzvala poslancov, aby sa nedelili, ale aby ťahali spoločne za jeden povraz, priložili
ruku k dielu, aby občania obce boli so svojimi zvolenými zástupcami spokojní,
pretože Klenovec by nám mal byť všetkým.

Mgr. Kaštanová – navrhla poslancom, aby sa znova zišli už na pracovnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 18.12. o 16,30 hod., kde bude prerokovaný a schválený návrh
rozpočtu obce na rok 2015, ktorý je zverejnený na stránke obce, treba si ho preštudovať,
-

na zasadnutí budú doplnené komisie

-

taktiež dala poslancom do pozornosti Rokovací poriadok, ktorý je zverejnený na
stránke obce,

JUDr. Struhár – predseda mandátovej komisie konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo
uznášaniaschopné a prijaté uznesenia sú platné.
Uvedené konštatovanie poslanci vzali na vedomie a prijali uznesenie č. 13/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Pohorelská – predsedníčka návrhovej komisie ešte raz prečítala schválené uznesenia
obecného zastupiteľstva 1- 13/2014.
Nakoľko viac pripomienok do diskusie nebolo zo strany poslancov vznesených, starostka ešte
raz zablahoželala poslancom

k zloženiu sľubu a slávnostné ustanovujúce zasadnutie

obecného zastupiteľstva ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Brndiarová
Richard Bálint
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