Zápisnica
č. 1/2014
z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa: 05.12.2014 o 18:00 hod.
Dňa 05.12.2014 o 18:00 hod. sa konalo ustanovujúce zasadnutie OZ v zasadačke Obecného
úradu v Čerhove.
Prítomní poslanci: Ing. Jaroslav Bajužik, Maroš Džupina, Miroslav Gaži, Juraj Rešetár, Marián
Takáč
Neprítomní:
Hostia:
Ružena Nezbalová, Mária Toroniová, Mgr. Tatiana Kováčová
Verejnosť:
1. OTVORENIE- zasadnutie otvoril a viedol starosta obce – p. P. Balogh. Do programu bol za 5. bod vložený
dodatočný bod: Odvolanie hlavného kontrolóra obce Čerhov (číslovanie bodov programu sa posúva
o 1)
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE- za zapisovateľku bola navrhnutá a schválená: Mgr. Tatiana Kováčová
- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Maroš Džupina, Miroslav Gaži
3. OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOĽBY STAROSTU A VOLIEB DO OZ A ODOVZDANIE
OSVEDČENÍ NOVOZVOLENÉMU STAROSTOVI A POSLANCOM NOVOZVOLENÉHO OZ- s výsledkami volieb obecné zastupiteľstvo oboznámila p. Ružena Nezbalová, predsedníčka miestnej
volebnej komisie.
- za starostu obce bol zvolený Pavol Balogh s počtom hlasov 207.
- za poslancov do OZ boli zvolení:
1. Ing. Jaroslav Bajužik s počtom hlasov 198
2. Maroš Džupina s počtom hlasov 193
3. Miroslav Gaži s počtom hlasov 192
4. Juraj Rešetár s počtom hlasov 187
5. Marián Takáč s počtom hlasov 139
- „Správa Miestnej volebnej komisie Obce Čerhov o výsledkoch volieb do orgánov samosprávny obce
Čerhov“ je priložená k zápisnici č. 1/2014 ako „Príloha č. 1/2014“.
4. ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÉHO STAROSTU- novozvolený starosta Obce Čerhov Pavol Balogh, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Na
znak jeho porozumenia a prijatia ho podpísal.
5. ZLOŽENIE SĹUBU NOVOZVOLENÝCH POSLANCOV- novozvolení piati poslanci Obce Čerhov zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. Na znak jeho
porozumenia a prijatia ho podpísali.
6. ODVOLANIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE- p. Ing. Jaroslav Bajužik ako doterajší hlavný kontrolór obce Čerhov bol OZ odvolaný podľa Zákona
č. 369/1990, § 18 ods. 6, bod b) z funkcie. Stal sa poslancom.
Za 5 poslancov / Proti 0 poslancov
7. URČENIE ZÁSTUPCU OBCE- starosta obce Čerhov Pavol Balogh určil p. Ing. Jaroslava Bajužika ako zástupcu starostu obce
Čerhov.
Za 5 poslancov / Proti 0 poslancov

8. POVERENIE POSLANCA OZ, KTORÝ BUDE OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ A VIESŤ
ZASADNUTIA OZ- Oz v Čerhove navrhlo a poverilo zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Juraja Rešetára.
Za 5 poslancov / Proti 0 poslancov
9. ZRIADENIE KOMISIÍ, URČENIE NÁPLNE ICH PRÁCE, VOĽBA ICH PREDSEDOV
A ČLENOV- zriaďujeme komisiu ochrany verejného poriadku, ktorej náplň bude: sledovanie stavu verejného
poriadku v Obci Čerhov, navrhovanie a riešenie opatrení zameraných na jeho zlepšenie, podieľanie sa
na spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi na úseku verejného poriadku,
prerokúvanie sťažností občanov, ktoré majú vplyv na verejný poriadok.
- za predsedu komisie bol navrhnutý p. Juraj Rešetár. Členov do tejto komisie určí po uvážení p.
Rešetár na ďalšom zasadnutí OZ.
Za 5 poslancov / Proti 0 poslancov
10. URČENIE PLATU STAROSTU OBCE- návrh na plat starostu obce predniesol Ing. Jaroslav Bajužik. Plat sa určuje s prihliadnutím na zákon
č. 253/1994 Z. z. OZ sa dohodlo na mesačnom plate starostu obce od 01.01.2015 na výške 2.040,00 €
(824,00 € x 1,65 koeficient v % = 1.359,60 € + 50 % odmena 679,80 €. Mzda celkom: 1359,60 € +
679,80 € = 2.039.40 € zaokrúhlene 2.040,00 €). Návrh na určenie platu je priložený k zápisnici č.
1/2014 ako „Príloha č. 2/2014“.
Za 5 poslancov / Proti 0 poslancov
11. URČENIE ODMENY ZÁSTUPCOVI STAROSTU OBCE- bola navrhnutá suma ako doteraz: 100,00 € za mesiac. Vyplatená bude zástupcovi starostu obce 2 x
ročne.
Za 5 poslancov / Proti 0 poslancov
12. URČENIE ODMIEN POSLANCOM OZ- bola navrhnutá suma ako doteraz: 43,00 € za mesiac. Vyplatená bude každému poslancovi 2 x ročne.
Za 5 poslancov / Proti 0 poslancov
13. DISKUSIA- priebežná, pri jednotlivých bodoch.
14. SCHVÁLENIE UZNESENÍUznesenie č. 1
OZ v Čerhove:
A.
berie na vedomie:
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
B.
konštatuje, že:
1. novozvolený starosta obce Čerhov Pavol Balogh, zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ:
1. Ing. Jaroslav Bajužik
2. Maroš Džupina

3. Miroslav Gaži
4. Juraj Rešetár
5. Marián Takáč
Uznesenie č. 2
OZ v Čerhove:
poveruje
1. poslanca Juraja Rešetára zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3
OZ v Čerhove:
schvaľuje
1. poslanca určeného starostom obce Čerhov Ing. Jaroslava Bajužika, ako zástupcu starostu obce
Čerhov.
Uznesenie č. 4
OZ v Čerhove:
A.
zriaďuje:
Komisiu ochrany verejného poriadku.
B.
určuje:
Náplň práce komisie, a to:
- sledovanie stavu verejného poriadku v obci Čerhov a navrhovanie konkrétnych
opatrení zameraných na jeho zlepšenie;
- podieľanie sa na spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi na
úseku verejného poriadku;
- prerokúvanie sťažností občanov, ktoré majú vplyv na verejný poriadok;
C.
volí:
a.) predsedu komisie: Juraja Rešetára
Uznesenie č. 5
OZ v Čerhove
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 doterajším obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Pavla Balogha vo výške
2.040,00 € za mesiac.
Uznesenie č. 6
OZ v Čerhove
určuje
odmenu zástupcovi starostu mesačne vo výške 100,00 €, vyplatenú 2 x do roka.
Uznesenie č. 7
OZ v Čerhove
určuje
odmenu poslancom obce Čerhov mesačne vo výške 43,00 €, vyplatenú 2 x do roka.
Uznesenie č. 8
OZ v Čerhove
odvoláva
z funkcie hlavného kontrolóra obce Čerhov Ing. Jaroslava Bajužika, podľa Zákona č. 369/1990 § 18
ods. 6, bod b).

UZNESENIA Č. 1 - 8 SCHVÁLENÉ
.....5..... POSLANCOV ZA / ......0...... POSLANCOV PROTI
15. ZÁVER- urobil a za účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh.
V Čerhove 05.12.2014
Zapísala: Mgr. Tatiana Kováčová
Overovatelia zápisnice:

Maroš Džupina
Miroslav Gaži
Pavol Balogh
starosta obce Čerhov

