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2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie ovýsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce Pohorelá

xxxxxxxxx
Ing.
Baran vyzval predsedu miestnej volebnej komisie aby OZ oboznámil s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obce Pohorelá.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
JUDr.
Matej Jakubčo predniesol výsledky volieb do orgánov samosprávy, konaných dňa
15.11.2014.

3. Zloženie sľubu starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Jana Tkáčiková zložila zákonom predpísaný sľub, postupne vyzvala aj poslancov,
ktorí tiež zložili sľub, čo potvrdili svojimi podpismi.
Za poslancov OZ boli zvolení: Peter Frajt, Peter Pletka, Ing. Anna Pravotiaková,

Bc. Maroš Siman, Ing. Marek Syč, PhD., Ján Šulej, Ing. Róbert Tlučák, Mgr. Katarína
Zibríková.

xxxxxxxx
.Ing.
Baran zablahoželal novozvolenej p. starostke, ako aj poslancom OZ a odovzdal jej
vedenie OZ.

4. Príhovor starostky obce

Novozvolená starostka obce sa ujala slova apredniesla príhovor, vktorom poďakovala
doterajším poslancom astarostovi za vykonanú prácu, popriala všetkým zdravie
a pohodu v Novom roku a vyzvala na spoluprácu všetkých občanov obce.

5. Voľba návrhovej komisie, overovateľov, zápisnice a schválenie programu
rokovania OZ

Starostka navrhla do programu OZ doplniť ako bod 11 - návrh na vysporiadanie

nevyčerpanej dovolenky doterajšieho starostu Ing.
Jozefa Kalmana, vsúvislosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s ukončením íunkčného obdobia 2010-2014 v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. oprávnom postavení aplatových pomeroch starostov obcí aprimátorov
miest, v znení neskorších predpisov.
OZ návrh programu s touto úpravou schválilo.
Hlasovanie:

Za: 8 Proti: O Zdržal sa: O

OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Pravotiaková, Bc. Maroš Siman,
Ing. Róbert Tlučák,
a overovateľov zápisnice: Peter Frajt, Ján Šulej.

Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržal sa: O

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ

OZ poverilo poslanca Ing. Mareka Syča, PhD. zvolávaním a vedením zasadnutia OZ
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 vznení neskorších
predpisov.

7. Zriadenie komisií OZ, určenie ich práce, voľba ich predsedov a denov
OZ v Pohorelej zriadilo:
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone ftmkcií fimkcionárov obce;
komisiu pre 'financie, obchod,podnikanie a cestovný ruch;

komisiu pre sociálne veci, zdravotaíctvo a marginalizované skupiny;
- komisiu pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie;
- komisiu pre školstvo, šport a kultúm;
a zvolilo predsedov komisií:
- komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone fúnkcií funkcionárov obce:
p. Jána Suleja;

- komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný mch: Ing. Róberta Tlučáka;
-komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a marginalizované skupiny: p. Ľubomíru
Lysinovú;

- komisie pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie:
Ing. Mareka Syča, PhD.,
komisie pre školstvo, šport a kultúru: Bc. Maroša Simana;
Hlasovame:
Za: 8 Proti: O Zdržal sa: O

Členovia komisií sa doplnia na ďalšom zasadnutí OZ z radov poslancov OZ, odbomíkov
a záujemcov z radov obyvateľov obce. Návrh členov predloží starostka obce.

8. Menovanie zástupcu starostky obce

OZ vzalo na vedomie poverenie poslanca Bc. Maroša Simana fúnkciou zástupcu
starostky obce v čase neprítonmosti starostky a rozsah kompetencií zástupcu starostky
obce.

9. Plán zasadnutí OZ na rok 2015

Na návrh starostky obce OZ vzalo na vedomie predbežné temiíny zasadnutí OZ v roku
2015: 2.1,16.1., 6.3., 8.5, 26.6, 28.8., 23.10., 11.12.

10. Určenie platu starostky obce

OZ schválilo v súlade s §4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platoyých pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov
s účinnosťou od 2.1.2015 mesačný plat starostky obce Pohorelá Ing. Jany Tkáčikovej vo
výškel.632 ;
Hlasovanie:

Za:8

Proti: O

Zdržalsa: O

xxxxxxxxxx
11. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky doterajšieho starostu Ing.
Jozefa
xxxxxxxx
Kalmana, v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2010-2014 v zmysle
ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
Návrh OZ neschválilo.
Hlasovanie:

Za:0

Proti: 8

Zdržal sa: O

12. Uznesenie

Uznesenie prečítal Ing. Róbert Tlučák.

13. Záver

Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Dalšie zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 16.1.2015.

V Pohorelej, dňa 02.01.2015

Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce
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podpis

Zapísala: Anna Syčová

Overovatelia zápisnice:
Peter Frajt

Ján Šulej

