UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kšinná, zo dňa
12.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta 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 starostovi obce.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu.
B. k o n š t a t u je , ž e
1. Novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Tuchyňa zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: mgr. Lubomír Adame, Vladimír Botka, Martin Hanko, Milan
Pavle, Viera Vojteková.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej
poveruje
poslanca
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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej nezriaďuje žiadne komisie.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 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
1229,00 € (jedentisíscdvestodvadsaťdeväť eur).

Kšinná, 27.12.2010

..........................................
Ing. Miroslav Tuchyňa
starosta obce

P r o g r a m ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Kšinnej, konaného
dňa 12.12.2014

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania OZ
9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Návrh na zriadenie komisií a voľba
ich predsedov
10. Určenie platu starostu obce, prípadne schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
11. Diskusia
12. Záver zasadania – uznesenie.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania OZ v Kšinnej, konaného dňa 12.12.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Zasadanie otvoril a viedol starosta obce Ing. Miroslav Tuchyňa. Privítal prítomných
a novozvolených poslancov. Konštatoval, že zasadania sa zúčastnili všetci zvolení poslanci,
takže zasadanie je uznášaniaschopné.
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania OZ
9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Návrh na zriadenie komisií, voľba
ich predsedov
10. Určenie platu starostu obce, prípadne schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
11. Diskusia
12. Záver zasadania – uznesenie

2. Za zapisovateľa zápisnice určil starosta p.mgr. Ľubomíra Adameho, za overovateľov
p. Milana Pavleho a Vladimíra Botku.
3. S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí a starostu obce oboznámila
prítomných predsedkyňa MVK p. Lýdia Bašková. Odovzdala osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ. Voľby boli vykonané
v súlade so zákonom a prebehli bez akýchkoľvek rušivých momentov. Pani Bašková
popriala novozvolenému starostovi obce a poslancom OZ veľa zdravia a úspechov
v ich náročnej práci a plnení úloh pre dobro občanov obcí.

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. Text znenia sľubu prečítal zástupca
starostu obce p. Pavle. Podpísaním pod text sľubu novozvolený starosta obce zložil
zákonom predpísaný sľub. Zároveň novozvolený starosta Ing. Miroslav Tuchyňa
prevzal z rúk starostu obce p. Pavle insígnie a tým prevzal aj vedenie ustanovujúceho
zasadania OZ.
5. Zloženie sľubu poslancov. Starosta obce Ing. Miroslav Tuchyňa oboznámil
prítomných s priebehom vykonania aktu zloženia sľubu a požiadal prítomných
poslancov, aby vstali. Prečítal znenie sľubu poslanca a požiadal novozvolených
poslancov k zloženiu sľubu. Svojim podpisom pod text sľubu zložili všetci poslanci
zákonom predpísaný sľub.
6. Vystúpenie starostu. Starosta v príhovore oboznámil prítomných s úlohami, ktoré
plánuje vo volebnom období plniť. Požiadal novozvolených poslancov, aby vytvorili
kolektív, ktorý bude zodpovedne plniť stanovené úlohy a nesklame dôveru voličov.
Poďakoval odstupujúcim poslancom a zároveň aj bývalému starostovi za ich prácu,
ktorú vykonávali počas volebného obdobia a tvorili jednotný kolektív. Zároveň poprial
všetkým veľa zdravia a úspechov pri plnení každodenných úloh pre rozvoj našich obcí
a na svojich pracoviskách.
7. Program ustanovujúceho zasadania OZ bol jednohlasne schválený.
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania OZ.
Starosta obce Ing. Tuchyňa určil poslanca p. Vladimíra Botku, že v prípade ak starosta
obce nebude zvolávať zasadania OZ pravidelne, teda nedodrží termín podľa zákona
raz za tri mesiace, zvolá zasadanie OZ poslanec OZ p. Vladimír Botka.
9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Boli zvolení poslanci
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií
Po vzájomnej dohode poslanci navrhli, aby sa úlohy vyplývajúce pre tieto komisie
riešili spoločne na zasadaniach OZ. Na základe rozhodnutia poslancov OZ tieto
komisie neboli zriadené.
10. Schválenie platu starostu. V zmysle zákona NR SR 289/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov poslanci stanovili plat starostu nasledovne:
Priemerná mesačná mzda v NH r. 2013 bola 824,00 € x 1,65 = 1359,60 €
Výška mesačného platu starostu na rok 2014 je 1360,- €.
11. Diskusia

12. Záver – uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Lubomír Adame,
uznesenie bolo jednohlasne schválené. Záverom starosta obce poďakoval prítomným
za účasť a požiadal o posedenie s občerstvením.

Kšinná, 12. Decembra 2014

.........................................
Ing. Miroslav Tuchyňa
starosta obce

Overovatelia:

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

