Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlača,
konaného dňa 30.novembra 2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Kľučár, starosta obce
Poslanci :, Andrejko Peter, Marcela Černikcá,Jozef Pajdiak., Gabriela

Hermanovská,
....................................................................................................
Neprítomní: Ondrej Biroš
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: Mária Dusová, zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Určenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ
5. Návrh zásad odmeňovania poslancov
6. Návrh rokovacieho poriadku OZ
7. Prerokovanie VZN o prevádzkovaní pohrebiska
8. Inventúra-určenie komisie
9. Kultúrne podujatia- posedenie s jubilantami, Mikulášsky večierok a Silvester
10. Diskusia
11. Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Michal Kľučár, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: . Marcela Černická a Gabriela Hermanovská
Zapisovateľka:

Mária Dusová

Hlasovanie:

za:

4

počet (mená)

proti : 0

počet (mená)

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlači určilo za zapisovateľa Máriu Dusovú a za overovateľov p. Marcelu
Černickú a p. Gabrielu Hermanovskú
s
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.

Hlasovanie:

za: 4
proti : 4

počet (mená)
počet (mená)

zdržal sa: 0 počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Určenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ
5. Návrh zásad odmeňovania poslancov
6. Návrh rokovacieho poriadku OZ
7. Prerokovanie VZN o prevádzkovaní pohrebiska
8. Inventúra-určenie komisie
9. Kultúrne podujatia- posedenie s jubilantami, Mikulášsky večierok a Silvester
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 3. Kontrola uznesení
Predložil starosta obce a zhodnotil, že uznesenia sú plnené v plnom rozsahu.

K bodu č.4. Určenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ

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

Hlasovanie:

za: 4
proti : 4

počet (mená)
počet (mená)

zdržal sa: 0 počet (mená)

Poverený poslanec, ktorý bude viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva je p. Jozef Pajdiak

K bodu č. 5 Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov

Starosta obce predložil dôvodovú správu a návrh odmeňovania poslancov poslancov

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o
obecnom zriadení“) funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom
pomere.
1.4.2018 bola schválená veľká novela zákona 70/2018, ktorá priniesla priniesla zásadnú zmenu v
odmeňovaní poslancov.
Hlasovanie:

za: 4
proti : 4

počet (mená)
počet (mená)

zdržal sa: 0 počet (mená)
Poslanci OZ schválili zásady odmeňovania poslancov

Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 10,.€ .V tejto odmene sú zahrnuté
všetky činnosti, ktoré sú s funkciou poslanca spojené.

(2) Odmena pri neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva nepatrí.

1.Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, mu patrí odmena vo výške 5,.€
2. Pre neúčasť na zasadnutí komisie nepatrí odmena členovi komisie

Zástupcovi starostu, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí plat od obce
vo výške 70% mesačne s platu starostu obce . V takomto prípade mu nepatrí odmena poslanca podľa
článku 2.

K bodu č. 6 Návrh rokovacieho poriadku OZ

Starosta obce predložil návrh nového rokovacieho poriadku, ktorý si poslanci podrobne preštudovali.

Hlasovanie:

za: 4
proti : 4

počet (mená)
počet (mená)

zdržal sa: 0 počet (mená)

Poslanci Oz schválili nový rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

K bodu č.7 Prerokovanie VZN o prevádzkovaní pohrebiska

Starosta obce predložil návrh VZN o prevádzkovaní pohrebiska

Hlasovanie:

za: 4
proti : 4

počet (mená)
počet (mená)

zdržal sa: 0 počet (mená)

Poslanci OZ schválili VZN 8/2018 o prevádzkovaní pohrebiska.

K bodu č.8 Inventúra-určenie komisie

Starosta určil inventúru so stavom k 31 .12.2018 na deň 19.1.2019 a určil za členov komisie :
predseda : Gabriela Hermanovská, členovia: Peter Andrejko a Mária Dusová

Poslanci zobrali na vedomie určenie komisie a dátumu invetnúry.

K bodu č. 9 Kultúrne podujatia- posedenie s jubilantami, Mikulášsky večierok a Silvester

Posedenie jubilantov je určené na deň 2.12.2018 s občerstvením , ktorí dostanú darčekové poukážky
v hodnote 10,.
Tretí ročník Mikulášškeho večierka s bude konať 15.12.2018 s domácimi koláčikmi a punčom, na toto
pohostenie každoročne Ocú prispieva 50,-€ a mikuláške balíčky pre deti do 15 rokov v hodnote 15,.€
Keďže tohto roku nebude p. starosta prítomný na Silvestra, organizovať Silvester s ohňostrojom do
výšky 100,.€, ktorý tiež bude financovaný s prostriedkov OcÚ budú poslanci OZ.

Na závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ

Zasadnutie bolo ukončené o 20.30 hod.

Zapísal: Dusová Mária

....................................................
Michal Kľučár, starosta obce
Overovatelia:
Gabirela Hermanovská

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

Marcela Černická

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

