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Uznesenie
v Čakanovce
zo dňa 6. 12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Dobranský ,Erika Vojtková Mgr. ,Jaroslav
Ondrej
Duračka
Jozef Antuš, Vladimír
Kucharčík JUDr.

Ed

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Bodonský ,Vadimír
Ladislav Korečko

Mgr.

volebneé

(SMER-SD)
Ondrej Dobranský
(nezavislý
Erika Vojtková Mgr.
( SNS)
Jaroslav Bodonský

*

kandidát
*
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Kucharčík
(SMER
Vladimír
JUDĽ,
Jozef
Antuš
(SMER -SD)
(SaS)
Duračka Mgr.
Vladimír
SD)
Korečko
(SMER
Ladislav
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Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
AI Obecné zastupiteľstvo obce Čakanovce
berie
na vedomie:
komisie p. Mgr. iveta Mihočková o výsledkoch
1. Informáciu predsedu
samosprávy
volieb do
obce
akanovce dňa 10. 11. 2018
2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Čakanovce
- p. Emil Imro.
3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obce Čakanovce

p.
p.

JUDr. Vladimír Kucharčík,
Mgr. Erika Vojtková

nM

Overovatel':

as

4. Informáciu mandátovej komisie o uznašania schopnosti samosprávy obce
Čakanovce
5. Informáciu o poverení zástupcu starostu obce starostom obce Ondrej
Dobranský do funkcie-zástupcu starostu obce - -písomný dokument
6. Zapisovateľ: Irena Bodonská

OZ berie na vedomie vystúpenie v diskusii prítomných :

Starosta obce Emil Imro , hlavný kontrolór , p . Kinlovičová, Mgr. Mihočková
Iveta , JUDr. Kucharčík Vladimír, Mgr. Duračka

BI Obecné zastupiteľstvo obce Čakanovce

di

S c h v a l' uj e :
1. Program ustanovujúceho rokovania OZ dňa 6. 12. 2018
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1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva /predseda volebnej komisie /
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie mandátovej a návrhovej, volebná komisie
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9. al Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva starostom obce za zástupcu
starostu v zmysle € 5 13b , ods. (1) Zák. č. 369/1990 Zb. 0 obecnom zriadení v
v platnom znení.
bl Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - 5 12 ods. (2) zák. č. 369/1990
Zb.
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10. Zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov v zmysle zák.
369/1990 Zb. v platnom znení.:
11.3) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verej. čiinitel'mi b ) finančná komisia a majetková
c) komisia životného prostredia a verejného poriadku
d) komisia pre školstvo, kultúru a šport
e) komisia na dohľad verejného vodovodu
12. Určenie platu starostu obce
13.Schválenie VZN obce o dani z nehnuteľností na r. 2019
14. Úprava rozpočtu obce r. 2018 - oznámenie
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
proti: ()
Hlasovanie: za: 6
zdržal sa: 1
Bodonský J.
2
Schválenie mandátovej, návrhovej, volebnej komisie:
Ondrej Dobranský - predseda
Ladislav Korečko - člen
Mgr. Vladimír Duračka - člen
Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 1
Dobranský O.

proti:

4.
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3.
OZ schvaľuje poslanca OZ Čakanovce vzmysle 512 ods. (2)
zák.č. 369/1990 Zb. - JUDr. Vladimír Kucharčík
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 6
Kucharčík JUDr.
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OZ schvaľuje komisie:
a)komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi
1. Jozef Antuš ( SMER - SD) - predseda
2. Mgr. Vladimír Duračka (SAS)
3. Jaroslav Bodonský (SNS)
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Hlasovanie:

za: 6

zdržalsazl
Antuš J.

proti:
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Hlasovanie:
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b) komisia verejného poriadku a životné prostredie
1.Ladisláv Korečko - predseda
zdržal sa: ]
Korečko L.

za: 6

proti:0

0) finančná komisia a majetková :

1. JUDr. Vladimir Kucharčík - predseda
zdržal sa:

za: 7

d) komisia pre školstvo, kultúru a šport :
1. Mgr. Duračka Vladimír - predseda
Mgr. Erika Vojtková člen
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proti:
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Hlasovanie:

za: 6

Hlasovanie:

za: 7

te r

zdržal sa: 1
Duračka V. Mgr.
e) komisia na dohľad verejného vodovodu
1. Jaroslav Bodonský - predseda

Hlasovanie:

zdržal sa: 0

proti:

proti:0

as

OZ odporúča predsedom komisií pri OZ pripraviť kandidátov na voľbu členov
komisii a plán činností komisií pre r. 2019 v termíne na najbližšie rokovanie OZ
Čakanovce.
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5.
OZ schvaľuje plat starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Zb. o postavení a platových
pomeroch starostov obcí.
Plat starostu obce V zmysle zákona č. 154/201 1 2.2. a Uznesenia OZ 26. 6. 2018 - rozsah
výkonu „1“ = plat starostu - 100 %
pracovný úväzok (stanovený pred voľbami 90 dní = 100 %) :
koeficient nad 500 obyvateľov 1,83
OZ - schvaľuje - plat starostu obce Emil Imro s účinnosťou od 1. 12. 2018
Plat starostu v zmysle zákona č. 253/1994 2.2. V 2. n. p.
Priem . mzda NH r. 2017 = 954 € x koetĺ podľa počtu obyv. je ,1,83 x 100 % prac.
úväzok
+ 35 % v zmysle 5 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 2.2. y 2. n. p.
proti: 0
zdržal sa: 0
Hlasovanie: za: 7
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6.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie obce Čakanovce o dani z nehnuteľnosti
a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na r. 2019 — písomný dokument
zdržal sa:
proti:
Hlasovanie: za: 7
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V Čakanovciach ,6. 12. 2018

&

JUDr. Vladimir Kucharčík .

H................

„\\H/

F

Overovatelia zápisnice :
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7.
OZ schvaľuje na základe splnomocnenia starostu obce v zmysle uznesenia OZ
Čakanovce úpravu rozpočtu obce na r. 2018 - písomná príloha
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Mgr. Erika Vojtková

Emil I
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starosta o ce
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