OBEC RADIMOV

ZÁPISNICA
Z ustanovujúceho zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radimove,
konaného dňa 03.12.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radimove zahájil a viedol doterajší
zástupca starostu obce p. Ján Sprušanský. Privítal prítomných a konštatoval, že sú prítomní
všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, takže zasadnutie je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Ustanovujúce zasadanie bolo riadne písomné zvolané s uvedením dňa, miesta,
hodiny, ako i programu rokovania.

Program:
Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice
Výsledky volieb do samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu
Poverenie poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa §12
ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení
8. Voľba zástupcu starostu obce
9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1. Zahájenie
Ustanovujúce zasadnutie zahájil doterajší zástupca starostu obce Ján Sprušanský
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určený: Biskupič Peter, Tokoš Ivan

3. Výsledky volieb do samosprávy obce
Predseda okrskovej komisie obce Radimov Ing. Mária Mikulčíková predložila výsledky
volieb do samosprávy obcí konaných 15.11.2014.
Za starostu obce bol právoplatne zvolený doterajší starosta obce Ing. Ján Provazník.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli právoplatne zvolení:
- Ing. Monika Žilínková
- Ivan Tokoš
- Peter Biskupič
- Ivana Pochylá
- Renata Dermeková
- Ján Sprušanský
- Martina Poláková
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Starosta obce sa môže svojej funkcie ujať v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až po zložení sľubu. Doterajší úradujúci
zástupca starostu obce p. Ján Sprušanský prečítal text sľubu a starosta obce svojím
podpisom potvrdil zloženie sľubu.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal sľub poslancom obecného zastupiteľstva. Všetci novozvolení
poslanci obecného zastupiteľstva potvrdili svojimi podpismi zloženie zákonom
predpísaného sľubu.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval za vykonanú prácu poslancom, ktorí
pôsobili v minulom volebnom období za ich prácu a odovzdal im slávnostné plakety.
Ďalej privítal novozvolených poslancov OZ a zaželal im veľa úspechov do nového
volebného obdobia a v krátkosti ich oboznámil s prioritou na nadchádzajúce volebné
obdobie dokončenie výstavby IBV.
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7. Poverenie poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa
§12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení
Starosta obce navrhol poslankyňu OZ p. Ivanu Pochylú oprávnenú 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
8. Voľba zástupcu starostu obce
Starosta obce oznámil poslancom OZ, že zástupcom starostu obce Radimov menuje
p. Ivanu Pochylú.
9. Návrh na zriadenie komisíí a voľba ich predsedov a členov
Starosta obce navrhol zriadiť štyri komisie a to: finančnú, stavebnú, kultúrno-športovú
a komisiu pre ochranu verejného poriadku. Poslanci súhlasili s návrhom týchto komisií
a zároveň sa poslanci dohodli na predsedoch predmetných komisií, ktorý si doplnia na
najbližšom zasadnutí OZ členov jednotlivých komisií.
Finančná komisia: predseda Ivana Pochylá
Stavebná komisia: predseda : Ján Sprušanský
Kultúrno-športová komisia: predseda: Ing. Monika Žilínková
Komisia pre ochranu verejného poriadku: predseda: Ivan Tokoš

10. Určenie platu starostu obce
Plat starostu obce upravuje zákon NR SR č. 289/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Starostovi obce prináleží plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1.
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11. Rôzne
A./ Ekonómka obce p. Biskupičová predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu
k 31.12.2014. Poslanci OZ návrh rozpočtu odsúhlasili bez pripomienok.
Príjmy
Bežne
Kapitálové
Finančné
operácie

HLASOVANIE:

Suma
196 326,00
31 000,00
69 080,03

Za:

Výdavky
Bežné
Kapitálové
Finančné
operácie

Suma
174 312,86
9 300,00
11 320,00

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Biskupič P.,
Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R., Žilínková M.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 37/2014
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2014
B./ Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že na vyhlásenú verejnú súťaž o prenájom
nebytového priestoru Kabíny TJ prišla jedna žiadosť o to od p. Milan Huťťa.
C./ Starosta obce navrhol poslancom OZ odmenu pre kronikára obce p. Jozefa Žilínka vo
výške 100,00 €.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Biskupič P.,
Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R., Žilínková M.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 38/2014
OZ schvaľuje odmenu kronikára vo výške 100,00 €

12. Diskusia
------------
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13. Schválenie uznesenia
Zapisovateľka p. Biskupičová prečítala návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva

UZNESENIE č. 39/2014
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Radimov,
zo dňa 03.12.2014

Obecné zastupiteľstvo v Radimove na ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia vera zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľbu predsedov komisií
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

A./ berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B./ konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Provazník zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
- Ing. Monika Žilínková
- Ivan Tokoš
- Peter Biskupič
- Ivana Pochylá
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-

Renata Dermeková
Ján Sprušanský
Martina Poláková

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia vera zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo v Radimove p o v e r u j e poslankyňu Ivanu Pochylú 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií

UZNESENIE č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo v Radimove
A./ zriaďuje
komisie, a to:

finančnú
stavebnú
kultúrno-športovú
pre ochranu verejného poriadku

B./ volí

predsedov komisií:

Finančná komisia – Ivanu Pochylú
Stavebná komisia – Ján Sprušanský
Kultúrno-športová komisia – Ing. Monika Žilínková
Komisia pre ochranu verejného poriadku – Ivan Tokoš

6

4. Určenie mesačného platu starostu

UZNESENIE č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo v Radimove u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom o postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu vo výške 1428,00 €

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Biskupič P.,
Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R., Žilínková M.,

Proti: 0 poslanci:

14. Záver
Týmto boli prerokované všetky body programu, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a ustanovujúce obecné zastupiteľstvo ukončil

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Peter Biskupič......................................
Ivan Tokoš ..................................
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