Zápisnica

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica,
konaného dňa 02.01.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/ vo Chvojnici bolo zvolané na základe § 12
zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, s určením miesta a času konania
zasadnutia. Zasadnutie otvorila starostka obce Magdaléna Kotianová, ktorá všetkých
prítomných privítala. Starostka obce predložila na rokovanie nasledovný program:
1. Privítanie, otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
Bod č. 1, – Otvorenie Pani Kotianová, starostka obce slávnostne otvorila 1. zasadnutie OZ,
privítala prítomných novozvolených poslancov, hostí a občanov. Prítomných bolo všetkých 5
poslancov Obecného zastupiteľstva, oboznámila prítomných s navrhnutým programom
zasadnutia, ktorý bol prijatý bez výhrad.
OZ schválilo predložený program bez pripomienok.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová.
OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová
Bod č. 3 – Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcePredseda miestnej volebnej
komisie v Chvojnici pre voľby do orgánov samosprávy obce pani Gatialová oboznámila
prítomných s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014.
Bod č. 4 – Zloženie sľubu starostu obceNovozvolený starosta obce p. Branislav Dobrotka
na ustanovujúcom zasadnutí OZ zložil predpísaný sľub a potvrdil ho svojim podpisom.
Bod č. 5 – Zloženie sľubu poslancov OZNovozvolený starosta obce p. Branislav Dobrotka
predniesol v mene všetkých zvolených poslancov zákonom predpísaný sľub, ktorý všetci
následne potvrdili svojim podpisom na osobitnom liste: Mária Mjartanová, Róbert Babitz, Bc.
Soňa Grešnerová, Ľudovít Štefan, Karolína Pravdová.Pri podpise poslanci obdržali
osvedčenie o zvolení.
Bod č. 6 – Príhovor nového starostu obce Starosta obce Branislav Dobrotka sa prihovoril
prítomným, poďakoval sa za prejavenú dôveru. Zablahoželal novozvoleným poslancom
a poprial im veľa tvorivých nápadov. Na koniec sa poďakoval odchádzajúcej starostke pani
Kotianovej za vykonanú prácu a vedenie obce počas 12 tich rokov. Ďalšieho vedenia
slávnostného OZ sa ujal p. Branislav Dobrotka s nasledovným programom:
1. Určenie overovateľov zápisnice

2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie programu
Určenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Zriadenie komisií, určenie náplne a voľba členov a predsedov komisií
Určenie platu starostu
Schválenie používania vlastného motorového vozidla na obecné účely pre starostu
obce
7. Schválenie poskytnutia stravných lístkov pre starostu obce
8. Rôzne
9. Záver
Bod č. 1 – Určenie overovateľov zápisniceZa overovateľov zápisnice boli navrhnutí Róbert
Babitz a Ľudovít Štefan. Za zapisovateľa bola určená p. Pernišová.OZ schvaľuje
overovateľov zápisnice: Róbert Babitz a Ľudovít Štefan
Hlasovanie:Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 2 – Schválenie programu Pán starosta predniesol návrh programu OZ.OZ schválilo
predložený program bez pripomienok
Hlasovanie:Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 3 – Určenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZZa
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ bola navrhnutá pani Karolína
Pravdová.OZ schválilo poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ: Karolína
Pravdová
Hlasovanie:Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 4 – Zriadenie komisií pri OZBoli navrhnuté nasledovné komisie:- Kultúrna – za
predsedu bola navrhnutá Karolína Pravdová, člen Bc. Soňa Grešnerová- Finančná - za
predsedu navrhnutá Mária Mjartanová- Stavebná komisia – predseda Róbert BabitzOchrany verejného poriadku – predseda Ľudovít ŠtefanČlenov jednotlivých komisií si
predsedovia určia na budúcom zasadnutí OZ.OZ schválilo predsedov jednotlivých komisií.
Hlasovanie:Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 5 – Schválenie platu starostuPlat starostu obce sa odvíja od počtu obyvateľov v obci
a od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013. Koeficient pre
výpočet výšky platu starostu obce Chvojnica je 1,49. Obecné zastupiteľstvo má právo navýšiť
plat starostu až do výšky 70%.Rozsah práce starostu bol určený 60%, t.j. 25 hodín týždenne.
Výška platu bola určená s 0 % navýšením, čiže plat starostu obce bol schválený ako základný,
ktorý vyplýva zo zákona.OZ schválilo plat starostu, ktorý mu vyplýva zo zákona.
Hlasovanie:Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 6 – Schválenie používania vlastného motorového vozidlaPán starosta požiadal OZ
o schválenie používania vlastného motorového vozidla na obecné účely, nakoľko obec
nevlastní žiadne motorové vozidlo na celé volebné obdobie. Poslanci s návrhom súhlasili.OZ
schválilo používanie vlastného motorového vozidla na obecné účely.
Hlasovanie:Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 7 - Schválenie poskytnutia stravných lístkov Pán starosta požiadal OZ o schválenie
poskytovania stravných lístkov na celé volebné obdobie, s čím poslanci OZ súhlasili.OZ
schválilo poskytovanie stravných lístkov starostovi obce Branislavovi
Dobrotkovi. Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod č. 8 – Rôzne Pani Kotianová zablahoželala novozvolenému starostovi Branislavovi
Dobrotkovi a zaželala mu veľa úspechov pri plnení plánovaných akcií. Poslanci upozornili na
dôchodcov z Bôrika, ktorí údajne rozhadzujú skládku odpadu na Majeri. Hrubý domový
odpad nosia na skládku aj obyvatelia z iných obcí, lebo skládka nie je uzamknutá. Treba
navrhnúť spôsob, ako zabrániť rozhadzovaniu odpadu po okolí skládky. Na niektorých
miestach tečie z kopcov voda na cestu, treba zistiť presne na ktorých miestach a v prípade
potreby prehĺbiť jarky popri ceste. Treba venovať pozornosť aj oploteniu hornej časti
cintorína, vyčistiť pozemok celého cintorína od kríkov a špiny. Pán starosta upozornil, že od
5.1.2015 budú chodiť nezamestnaní občania pracovať každý deň podľa rozpisu prác.
Bod č. 9 – Záver Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť
a zasadnutie OU ukončil.
V Chvojnici, 02.01.2015
Zapísal: Anna Pernišová
Overovatelia zápisnice: Róbert Babitz

Ľudovít Štefan

