
Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho zasadnutiu OZ v Uhorskom , konaného dňa  5.12.2014  

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  P r o g r a m :  1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Správa predsedu MVK Uhorské o výsledku volieb
4. Zloženie sľubu zvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu zvolených poslancov OZ
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

                                    zasadnutia OZ
8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
9. Určenie platu starostovi obce
10. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

                                    na rok 2015
11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver zasadnutia

1. Starosta  obce  otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ a privítal novozvolených poslancov 
              ako aj všetkých prítomných občanov obce. Konštatoval, že sú prítomní všetci 
            novozvolení poslanci, tzn., že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
      
      2.  Za overovateľov zápisnice  boli  uznesením č. 2 navrhnutí a schválení nasledovní poslanci: 

             Mgr. Ján  J á n o š í k
             Jaroslava   Ď u r i c o v á

               Za zapisovateľku bola určená   p. Marianna   G o d a v o v á.
   
      3.    Pani Katarína Žiláková – predsedkyňa MVK prečítala správu o výsledku volieb
             v obci Uhorské do obecného zastupiteľstva a starostu obce.

             Za starostu obce bol zvolený pán Jozef   S a k a l a.

              Za poslancov OZ boli zvolení následovní  kandidáti:
            
              Pavol Baláž
              Ing. Peter Denko
              Jaroslava Ďuricová
              Mgr. Ján  Jánošík
              Alena  Lepórisová
              Jaroslav  Muška
               Július Jahodník
 
      4.    Zloženie sľubu zvoleného starostu obce .



               Novozvolený starosta obce prečítal sľub a  potom ho podpísal.

       5.    Zloženie sľubu poslancov.
              Starosta  prečítal sľub  poslancov, ktorí ho potom potvrdili svojim podpisom,  okrem
              pána Júliusa Jahodníka, ktorý sa vzdal funkcie poslanca  OZ.
              Pán Jahodník písomne  doručil pred zasadnutím OZ starostovi obce vzdanie sa 
              funkcie poslanca.  
              Starosta  potom konštatoval, že ako náhradník na funkciu poslanca  podľa  získania
              počtu hlasov vo voľbách nasleduje pán  Dušan Mihalko  st.  Starosta  povedal, že
              pán Mihalko zloží sľub na nasledujúcom  zasadnutí  OZ a ujme sa  funkcie poslanca.
              Pán Baláž Pavol sa  opýtal, že prečo  sa neujal pán. Mihalko svojej funkcie už na tomto
              zasadnutí. Starosta  povedal, že nemôže, nakoľko pán Jahodník sa  vzdal funkcie 
              poslanca  len tesne  pred zasadnutím OZ.  
              
             OZ  v bode A berie na vedomie výsledky volieb do orgánov  samosprávy obce
             OZ v bode  B  konštatuje , že
             1. novozvolený starosta  obce Uhorské Jozef Sakala  zložil zákonom predpísaný sľub
                 starostu obce

             2. zvolení poslanci  OZ zložili sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
                      Pavol  Baláž
                    Ing. Peter Denko
                    Jaroslava Ďuricová
                    Mgr. Ján Jánošík
                    Alena Lepórisová
                    Jaroslav  Muška    
    
       6.    Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia OZ.
                 Starosta  prečítal  navrhnutý program  ustanovujúceho zasadnutia OZ.
              Poslanci  tento návrh  jednohlasne  schválili.
       
       7.   Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
                Starosta  navrhol  Mgr. Jána  Jánošíka. Poslanci  tento návrh uznesením č. 3 
             schválili
              Hlasovanie je prílohou tejto zápisnice.
  
       8.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
                 
            Za členov mandátovej a návrhovej komisie boli  uznesením  č.4  navrhnutí  a schválení 
            nasledovní poslanci:
            Ing. Peter  D e n k o
            Jaroslav  M u š k a
           Za tento návrh hlasovalo 6 poslancov. 
     9.   Určenie platu starostovi obce.
             Starosta  vyzval pani kontrolórku obce , aby prečítala návrh na určenie platu starostu.
             Kontrolórka prečítala návrh, v ktorom sa uvádza,  aby bol plat ponechaný  vo výške
           1.408,- € tak ako bolo doteraz.
           Za tento návrh hlasovalo 5 poslancov. Pán Baláž bol proti.

    10.  VZN o miestnych  daniach a miestnom  poplatku za rok 2015 .
           Starosta navrhol, aby daň zostala  na úrovni roku 2014. Poslanci schválili úľavu 
           vo výške 50 % dane z nehnuteľností  pre ZŤP občanov do 62 rokov veku samostatne žijúcich.



           Poslanci tento návrh jednohlasne schválili uznesením č. 6

11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015.
           Poslanci dostali návrh rozpočtu domov pred zasadnutím OZ. 
           Pán Baláž mal pripomienku, že rozpočet  by mal byť zostavený podrobnejšie.   
           Ekonómka odpovedala, že pri úprave rozpočtu bude rozpočet zostavený
           podrobnejšie. 
          Ekonómka obce p. Marianna Godavová predniesla poslancom návrh rozpočtu Obce
           Uhorské na rok 2015 takto:
           Príjem:     250 508,- €
           Výdavky: 250.508,- € 
           Poslanci tento návrh rozpočtu uznesením č. 7 v bode 1 jednohlasne schválili. 
           Potom ekonómka predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017.
           Kontrolórka obce p. Jana Budáčová prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu Obce
           Uhorské na roky 2015 – 2017. Poslanci toto stanovisko uznesením č. 7 v bode 2a
           vzali na vedomie a tým istým uznesením v bode 2b vzali na vedomie navrhnutý
           rozpočet Obce Uhorské na roky 2016 a 2017 nasledovne:
           2016: príjem:  236 422,- €   výdavky:  236 422,- €
           2017: príjem:  237 835,- €   výdavky:  237 835,- €

           Ekonómka obce navrhla poslancom
           prijať uznesenie o neuplatňovaní programového rozpočtu obce Uhorské na 
           rok 2015 v súlade s § 4 odst. 5 zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
          Poslanci tento návrh uznesením č. 7 v bode 3 jednohlasne schválili.

12. Rôzne  
            Starosta prečítal poslancom správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
            k 31.12.2013, ktorú uznesením č. 8 vzali na vedomie.
            Starosta informoval poslancov, že zajtra sa bude konať Mikuláš. Ďalej informoval,
            že na pošte sa bude vymieňať okno. Pošta prispeje na výmenu okna a dverí sumou
            1100,- €.
            Pani Ďuricová povedala, že do školskej rady bude treba miesto p. Žiláka doplniť
            člena z poslancov. Starosta povedal, že na budúcom zasadnutí OZ sa to bude riešiť
            a taktiež sa budú ustanovovať komisie OZ. Pán Baláž povedal, že stačia 3 komisie.
            Pán Baláž mal pripomienku k webovej stránke, že ju treba upraviť.

     13.  Návrh na uznesenia.  
            Mgr. Ján Jánošík prečítal návrh na uznesenia tak, ako boli postupne schvaľované.

14. Po vyčerpaní programu starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie OZ
            ukončil.

      Zapísala: Marianna Godavová

 
     O v e r o v a t e ľ   I:                                                 O v e r o v a t e ľ   II:
     Mgr. Ján   J á n o š í k                                             Jaroslava   Ď u r i c o v á

    …................................................                                …...............................................


