ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach,
ktoré sa konalo dňa 11. 1. 2010 o 17.00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny /príloha zápisnice/

Predsedajúci – starosta obce privítal novozvoleného starostu, novozvolených
poslancov a ostatných prítomných, prečítal program rokovania podľa pozvánky a otvoril
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Bod 1 – Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa zápisnice
Starosta obce p. Marián Kyjovský oznámil, že zasadnutie OcZ bolo zvolané
v stanovenej lehote, a že novozvolení poslanci OcZ boli na toto včas pozvaní. Ďalej
skonštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov OcZ je prítomných 13 poslancov, teda
zasadnutie OcZ je podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášania schopné.
Za zapisovateľa určil Mgr. Antóniu Košalkovú, prednostku OcÚ.
Bod 2 – Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Janka Marcinčinová informovala
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 27. 11. 2010. OcZ
informáciu zobralo na vedomie.
Bod 3 – Zloženie sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Prednostka
obecného
úradu p. Mgr.
Antónia Košalková
vyzvala
novozvoleného starostu p. Floriána Giňu, aby prečítal sľub starostu obce, jeho následné
podpísanie a prevzatie osvedčenia o zvolení za starostu obce Jarovnice od predsedníčky
miestnej volebnej komisie. Zároveň mu boli odovzdané insígnie obce Jarovnice. Ďalej
prednostka obce p. Mgr. Košalková vyzývala všetkých novozvolených poslancov o prečítanie
sľubu, jeho podpísanie a prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca OcZ od predsedníčky
miestnej volebnej komisie.
Bod 4 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli novozvoleným starostom obce p. Foriánom Giňom
navrhnutí a jednohlasne /13 poslancov/ zvolení Marián Červeňák, Ladislav Bilý a Mgr.
Terézia Judová.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení jednohlasne /13 prítomných poslancov/ p.
Peter Trišč a Marián Giňa.

Bod 5 - Voľba zástupcu starostu obce
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že podľa novely zákona č. 369/199 Zb.
o obecnom zriadení a jeho novele účinnej od 1. 4. 2010 si môže sám do 60 dní zvoliť
zástupcu starostu obce. Za zástupcu starostu obce pre celé funkčné obdobie si zvolil p.
Mariána Červeňáka. Poslanci OcZ uvedenú informáciu berú na vedomie.
Bod 6 – Schválenie platu starostu obce
Prednostka obce p. Mgr. Košalková informovala poslancov OcZ, že podľa zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov je základný plat starostu obce 1.936,-- €, ktorý môže byť
navýšený maximálne na dvojnásobok, t. j. 3.872,-- €. Po týchto informáciách začali
novozvolení poslanci obce navrhovať plat novozvolenému starostovi. 1. návrh na plat starostu
obce navrhol zástupca starostu obce p. Marián Červeňák vo výške 3.000,-- €, 2. návrh
poslanec p. Peter Trišč vo výške 2.400,-- € a 3. návrh poslanec p. Marek Pešta vo výške
2.500,-- €, t. j. koľko mal bývalý starosta obce. Starosta obce p. Florián Giňa dal hlasovať, za
1. návrh p. Červeňáka bolo 5 poslancov za, proti 2 poslanci a ostatní, t. j. 6 poslanci sa zdržali.
1. návrh nebol schválený. Ďalej starosta obce dal hlasovať, za 3. návrh p. Mareka Peštu boli 7
poslanci za a 6 poslanci proti /13 prítomných poslancov OcZ/. Za 2. návrh p. Petra Trišča sa
nehlasovalo a to z dôvodu, že prešiel návrh p. Peštu. Poslanci OcZ tak schválili plat starostu
obce p. Floriána Giňu vo výške 2.500,-- € mesačne, s účinnosťou od 11. 1. 2011.
Bod 7 – Diskusia
Poslankyňa p. Mgr. Terézia Judová sa spýtala novozvoleného starostu, aké má plány
do budúcna a či bude robiť personálne zmeny na obecnom úrade. Starosta jej odpovedal, že sa
bude snažiť pokračovať už v začatých prácach predchádzajúceho starostu a bude sa snažiť
robiť nie len pre Rómova ale aj pre ostatných občanov obce. Zároveň jej odpovedal aj na
druhú otázku, že bude robiť aj personálne zmeny pracovníkov na obecnom úrade.
Ďalej sa starostu obce pýtal občan, či sa budú robiť v obci chodníky, či sa porieši
hlavná križovatka, ktorá je veľmi nebezpečná pre deti, ktoré navštevujú školy. Starosta obce
prisľúbil, že má to v pláne toho roku zabezpečiť.
Poslanec p. Jozef Marciňák sa opýtal starostu, kedy sa budú konať zasadnutia,
koľkokrát a pod. Starosta ho oboznámil, že tieto záležitosti bude prejednávať s polancami
OcZ na najbližšom zasadnutí.
Občan p. Ján Novotný sa opýtal starostu, ako vyrieši problém so špinou v potoku.
Starosta ho ubezpečil, že naďalej budú fungovať menšie obecné služby, kde občania, ktorí
budú pracovať na tieto dohody, to zabezpečia a budú upratovať v obci.
K prerokovanému programu sa už nevyjadril žiaden z poslancov.
Bod 8 – Schválenie uznesenia
Poslankyňa návrhovej komisie p. Mgr. Terézia Judová prečítala návrh uznesenia
a poslanci OcZ tento návrh jednohlasne /13 prítomných poslancov/ schválili.

Bod 9 – Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a pozornosť na
zasadnutí a toto ukončil.

V Jarovniciach dňa 11. januára 2011

Florián Giňa, starosta obce

.............................................

Zapísala: Mgr. Antónia Košalková, prednostka OcÚ

.............................................

Overovatelia zápisnice:

Peter Trišč

.............................................

Marián Giňa

.............................................

