Mimoriadne zasadnutie OcZ dňa 17.9.2014

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 17.9.2014

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom bolo
zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Bolo zvolané včas, s udaním dňa, hodiny a miesta konania. Na
zasadnutie bolo pozvaných 9 poslancov, z ktorých bolo prítomných 8, čím bolo uznášania
schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2010 zo dňa 15.4.2010 o stanovení úhrad
v oblasti školstva
3. Zmena rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.
4/2014
4. Schválenie podmienok účasti a spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
Kamenec pod Vtáčnikom podľa par. 18 a.) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
5. Záver
Návrhová komisia:
h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Dominik Hájovský
Daniel Krajčovič
Viliam Jánoška
Daniel Pisár
Darina Tonhajzerová

K bodu č. 1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing.
Dušan Ďuriš. Privítal prítomných a predniesol návrh programu. Zo strany poslancov nebol
žiadny doplňujúci bod, preto dal o ňom hlasovať. Program bol prijatý. Starosta obce určil
zapisovateľku a predniesol návrh členov návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
Návrhová komisia a overovatelia zápisu boli zvolení.
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K bodu č. 2:
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom návrh Dodatku č. 1 k VZN č.
5/2010 zo dňa 15.4.2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 zo
dňa 15.4.2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva.
K bodu č. 3:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
V zmysle § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Kamenec pod
Vtáčnikom na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom
rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne :
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky :
300
Bežné príjmy
312012
111

Bežné výdavky
09.1.2
630xxx

Transfer

Transfer na
odchodné

prenesené

Základné vzdelanie
Základná škola

Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

kompetencie

- + 4 196

+4 196
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Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zmenu rozpočtu č.4/2014:
300
Bežné príjmy
312012
111

Bežné výdavky
09.1.2
630xxx

Transfer

Transfer na
odchodné

prenesené

Základné vzdelanie
Základná škola

kompetencie

- + 4 196

+4 196

K bodu č. 4:
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.
Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšej kontrolórky obce. Starosta obce
informoval poslancov o podrobnostiach a náležitostiach prijímania kandidátok a uskutočnení
volieb hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom podľa par. 18 a.) zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
1. Miesto voľby hlavného kontrolóra obce: stará sála, prízemie, Spoločenský dom, Ulica na
Pažite, Kamenec pod Vtáčnikom.
2. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kamenec pod
Vtáčnikom nasledovne:
obálky s prihláškami kandidátov sa otvoria v pondelok 6. 10. 2014 o 15.00 hod. na
obecnom úrade, kandidáti zodpovedajúci kritériám budú písomne pozvaní na voľbu
kandidáti, ktorí nepredložili niektorý z požadovaných dokumentov v zmysle zákona,
budú vyzvaní na ich doplnenie
voľba hlavného kontrolóra sa vykoná v ustanovený deň tajným hlasovaním
poslancov obecného zastupiteľstva postupom v zmysle zákona
každý kandidát, ktorý splní podmienky ustanovené zákonom, má právo na
vystúpenie v deň voľby pred poslancami v časovom rozsahu max. 5 minút
po prezentácii všetkých kandidátov môžu poslanci klásť doplňujúce otázky, potom
pristúpia k voľbe.
3.
Pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom
1hod/denne, zároveň sa povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne
rozvrhnutého pracovného času § 87 Zákona NR SR . 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v platnom znení. Deň nástupu do zamestnania je 21.10.2014.
4.
Podrobné informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce budú zverejnené spôsobom obvyklým.
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Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje náležitosti prijímania kandidátok
a uskutočnenia voľby hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom podľa par. 18
a.) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným
za ich účasť.

Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Viliam Jánoška

_____________________

Daniel Pisár

_____________________

Darina Tonhajzerová

_____________________
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Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom, konaného dňa 17.9.2014

Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 zo
dňa 15.4.2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva

Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zmenu rozpočtu č.4/2014

Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje náležitosti prijímania kandidátok
a uskutočnenia voľby hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom podľa par. 18
a.) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

