Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 na Obecnom úrade v Kolonici

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloţenie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleného starostu
obce
5. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Určenie zástupcu starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
odst. 1 a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
ich predsedov a členov.
11. Návrh VZN obce o miestnych daniach na rok 2019.
12. Určenie platu starostu.
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
14. Zásady odmeňovania poslancov OZ.
15. Vyhlásenie nových volieb kontrolóra
16. Rôzne
17. Návrh uznesenia
18. Záver

1. Otvorenie
Rokovanie prvého ustanovujúceho zasadnutia vo volebnom období 2018-2022 otvoril
Ján Dzoba, doterajší starosta obce, privítal prítomných novozvolených poslancov
a predsedkyňu MVK.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určili : Mgr. Ivetu Karaščákovú a Ľubicu Cinkaničovú
a za zapisovateľku bola určená : Monika Fedinová
3. Oznámenie o výsledku volieb
Predsedkyňa MVK p. Adriána Matiková informovala poslancov o výsledkoch
komunálnych volieb:
- v obci bol vytvorený 1 volebný obvod
- v zozname voličov bolo zapísaných 476 osôb
- volieb sa zúčastnilo
268 osôb
- za starostu obce bol zvolený Matúš Leňo s počtom
152 hlasov

-

kandidát Ján Dzoba získal

-

z 13 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Mgr. Marián Iliško
134 hlasov
Mgr. Iveta Karaščáková
131 hlasov
Ľubica Cinkaničová
115 hlasov
František Lojka
112 hlasov
Ing. Mária Cúrová
107 hlasov
Peter Dutka
104 hlasov
Ján Leňo
102 hlasov

110 hlasov

Zvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva zaţelala veľa úspechov
v ich práci a odovzdala im osvedčenie o zvolení za starostu obce Kolonica a poslancov
Obecného zastupiteľstva Kolonica.
Kópia odpisu Zápisnice MVK o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí 11.11.2018 .
4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a vedenia UZ
Predsedkyňa MVK p. Adriána Matiková vyzvala p. Matúša Leňa, novozvoleného vo
voľbách do orgánov samosprávy obce za starostu obce, aby zloţil zákonom predpísaný
sľub starostu obce. Všetci prítomní povstali a p. Matúš Leňo prečítal zákonom predpísaný
sľub starostu obce a po prečítaní sľub potvrdil svojim podpisom pod text sľubu.
P. Matúš Leňo podpísaný zákonom predpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu tejto
zápisnice
5. Zloženie sľubu poslancov
Starosta obce prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva,
a poslanci zvolení vo voľbách dňa 10.11.2018 odpovedali „sľubujem“. Svoj sľub potvrdili
svojim podpisom pod text sľubu. Starosta obce zablahoţelal novozvoleným poslancom
Novozvolenými poslancami podpísaný zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva tvoria prílohu tejto zápisnice
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta privítal prítomných poslancov, poďakoval sa za prejavenú
dôveru.
7. Schválenie programu
Návrh programu bol zverejnený pred zasadnutím OZ a poslanci ho dostali v pozvánke.
8. Určenie zástupcu starostu
Starosta obce si za svojho zástupcu určil pani Ivetu Karaščákovú

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
Starosta obce oboznámil poslancov o tom, ţe treba poveriť jedného z poslancov, ktorí
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Poverenou poslankyňou je Ing. Mária Cúrová

10. Zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce si doniesol materiál k tomuto bodu, ktorý je prílohou zápisnice.Navrhol,
aby sa zriadili nasledovné komisie : Komisiu pre výstavbu a ochranu ŢP, komisiu pre
ochranu verejného poriadku, komisiu pre kultúru a šport, komisiu pre vzdelávanie,
finančú komisiu a zákonom stanovenú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Komisie boli poslancami schválené.
11. Návrh VZN obce o miestnych daniach na rok 2019
Návrh VZN č, 1/2019 dostali poslanci na preštudovanie. Navrhli, aby sa zmenila
sadzba za poplatok za TKO a to na sumu 0,022 € za osobu za kalendárny deň.S touto
sadzbou nesúhlasil Ján Leňo. Ďalej navrhli, aby sa nakúpili nové známky pre psov a aby si
pri platení dane v roku 2019, kaţdý majiteľ psa zakúpil novú známku a aby sa zaviedla
evidencia psov – resp. známok pre psov. Navrhovalo sa aj zníţenie poplatku za psa – zo 7
€ na 5 € - návrh však bol zamiestnutý a sadzba ostala 7 € ako doteraz. VZN o daniach sa
opraví a bude zverejnené na stránke obce.
Ďalej sa v tomto bode bavili o tom, ţe ak si niekto príde vypýtať kuka nádobu, či má za ňu
zaplatiť alebo mu ju máme vydať zadarmo – poslanci sa pýtali, aká je záruka kuka nádob
a ako to funguje na iných obciach. Poverili starostu, aby zistil tieto skutočnosti a na
základe toho sa určí, či sa bude za kuka nádobu platiť, koľko a po akom čase bude mať
občan nárok na novú.
12. Určenie platu starostu
Návrh na určenie platu novozvoleného starostu obce predniesol novozvolený starosta.
Informoval o postupe stanovenia platu starostov v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obce, ktorým sa ustanovuje
minimálna výška mesačného platu v závislosti od počtu obyvateľov obce a tomu
prislúchajúceho koeficientu a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok.
Plat starostu bol určený vo výške – 1746 €
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti predloţil kontrolór Ing. Ján Čornanič. Plán kontrolnej činnosti
prečítal starosta obce a poslankyňa Ing. Cúrová si tento plán ţiadala prefotiť domov.
14. Zásady odmeňovania poslancov OZ
Zásady odmeňovania prečítala pani Anna Rošková a poslanci s týmito zásadami
súhlasili.

15. Vyhlásenie nových volieb kontrolóra
Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia HK je potrebné vyhlásiť voľbu HK na ďalšie
obdobie – 6 rokov. Úväzok hl. kontrolóra poslanci schválili na úrovni 7 % . Určili dátum
doručenia obálok na 20.2.2019
16. Rôzne
V tomto bode starosta informoval poslancov o tom, ţe pán Maliganič odhŕňal cez víkend
sneh a zároveň ho oslovil, či by bol ochotný v zime sneh odhŕňať aj naďalej. Poslanci sa ho
pýtali, ţe za akú sumu bude pracovať a za akých podmienok. Starosta povedal, ţe
o podmienkach sa ešte nebavili. Poslanci poverili starostu, aby zistil za akú odmenu a za
akých podmienok bude chodiť sneh odhŕňať.
17. Návrh uznesenia
Bolo prečítané uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré
bolo jednohlásne schválené,
18. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zaţelal im veľa úspechov do ďalšej
práce.

________________________
Matúš Leňo, starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Iveta Karaščáková

___________________________

Ľubica Cinkaničová

___________________________

