Obecné zastupiteľstvo – Farná

Zápisnica
1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Farná

z 12. decembra 2014

Zápisnica
1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Farná z 12. decembra 2014.
Prítomní podľa prezenčnej listiny (tlač č. 1/2014).
Program schôdze po schválení programu rokovania:
1.

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva .
6. Príhovor starostky obce.
7. Schválenie programu 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Určenie návrhovej komisie.
9. Poverenie zástupcu starostky obce
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
11. Návrh na zriadenie komisií, určenie predsedov komisií.
12. Určenie sobášiacich.
13. Návrh na určenie platu starostky obce.
14. Diskusia.
15. Návrh na schválenie uznesenia .
16. Záver.

R o k o v a n i e:
1. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila Vlasta Csomorová starostka obce. Po
privítaní konštatovala, že na prvom zasadnutí sa zúčastnili všetci novozvolení poslanci, ktorí
obdŕžali program prvého zasadnutia OZ (tlač č. 1/2014) ospravedlnil sa MUDr. Zsolt Góra.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Starostka obce za overovateľov zápisnice z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
určila: Mgr. Enikö Baláž a JUDr. Július Kabai.
Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva na štvorročné obdobie určila Otíliu Kálnaiovú,
SOR obecného úradu. (tlač č. 2/2014).
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
Správu o výsledkoch komunálnych volieb v obci Farná predložila Otília Kálnaiová,
predsedníčka miestnej volebnej komisie. (tlač č. 3/2014).

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignii.
Starostka obce, Vlasta Csomorová, zložila zákonom predpísaný sľub (tlač č. 4/2014).
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub do rúk
starostu obce. (tlač č. 5/2014).
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
Starostka obce svojom vystúpení poďakovala doterajšiemu obecnému zastupiteľstvu za
vykonanú prácu v prospech obce a jej obyvateľov a novozvolenému OZ popriala veľa elánu v
práci i osobnom živote. (tlač č. 6/2014).
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starostka obce oboznámila poslancov s programom rokovania.
Program poslanci jednohlasne schválili.
8. Určenie návrhovej komisie.
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie .
návrhová komisia: Mgr. Enikö Baláž, Ernest Simon, Emese Farkas.
Návrh bol jednohlasne schválený.
9. Poverenie zástupcu starostky obce.
V súlade s ustanovením § 13b odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov starostka obce poverila poslankyňu Emese Farkas funkciou
zástupcu starostky obce. ( tlač č. 7/2014).
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
poverila JUDr. Júliusa Kabaiho.
Návrh bol jednohlasne schválený. ( tlač č. 8/2014)
11. Návrh na zriadenie komisií, určenie predsedov komisií.
V súlade s ustanovením § 15 zákona o obecnom zriadení starostka obce navrhla zriadiť
nasledovné komisie ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán pre obecné zastupiteľstvo
a zároveň starostka obce navrhla ich predsedov (tlač č. 9/2014 ).

komisia finančná
predseda: JUDr. Július Kabai
komisia kultúry a športu
predseda: Emese Farkas
komisia sociálna
predseda: Ernest Simon
komisia verejného poriadku predseda: Ján Volf
Starostka obce poprosila predsedov jednotlivých komisií, aby na nasledujúce zasadnutie
OZ pripravili zloženie jednotlivých komisií.
Návrh predložila Vlasta Csomorová starostka obce (tlač č. 9/2014) . OZ po prerokovaní
návrh jednohlasne schválilo.
12. Určenie sobášiacich.
Starostka obce navrhla obecnému zastupiteľstvu pre matričný obvod Farná poveriť
funkciou sobášiacich na volebné obdobie 2014-2018 poslancov OZ: Mgr. Enikö Baláž
a MUDr. Zsolt Góra (tlač. č. 10/2014).
Poslanci jednohlasne schválili.
13. Určenie platu starostky obce.
Poslankyňa Emese Farkas predniesla dôvodovú správu s návrhom platu starostky obce.
hlavný kontrolór obce Ing. Kučerka oznámil poslancom presnú výšku platu starostky
obce, ktorý vychádza z predneseného návrhu poslankyne Farkas.
OZ po prerokovaní schválilo plat starostky obce. (tlač č. 11/2014)
za: Mgr. Enikö Baláž, Emese Farkas, Ernest Simon, Ladislav Straňák.
proti: 0
zdržal sa: JUDr. Július Kabai, Ján Volf.

14. Diskusia
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.
15. Návrh na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Enikö Baláž predložila návrh na uznesenie (tlač č.
12/2014). Návrh poslanci jednohlasne schválili.
16. Záver

1. K bodu č. 3 – Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej:
A. b e r i e n a

vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Vlasta Csomorová zložila zákonom predpísaný sľub
starostky obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Baláž Enikö, Mgr.
Farkas Emese
Kabai Július, JUDr.
Simon Ernest
Straňák Ladislav
Volf Ján
3. overovatelia zápisnice z 1. zasadnutia OZ Mgr. Enikö Baláž a JUDr. Július Kabai
4.

zapisovateľka OZ na volebné obdobie 2014-2018 Otília Kálnaiová

2. K bodu č. 7 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:
MUDr.
JUDr.
Poslanci Mgr.Enikö Emese
Baláž

Za

x

Farkas

Zsolt Góra

x

Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

x

Celkom

Proti
Zdržal sa

6
0
0

3. K bodu č. 8 - Určenie návrhovej komisie.
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
volí
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Enikö Baláž, Emese Farkas aLadislav Straňák.
4. K bodu č. 9. - Poverenie zástupcu starostky obce.
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
berie na vedomie
písomné poverenie starostky obce pre poslanca Emese Farkas na zastupovanie starostky
obce v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
5. K bodu č. 10. - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s chvaľuje
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
p. JUDr. Júliusa Kabaiho :

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:
Poslanci

Mgr. Enikö
Baláž

Za

x

Emese
Farkas

MUDr.
Zsolt Góra

JUDr. Július
Kabai

x

Ernest
Simon

x

x

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Proti
Zdržal sa

Celkom

6
0
0

6 . K bodu č. 11. - Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich
predsedeov.
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A. z r i a ď u j e komisie obecného zastupiteľstva, a to
:
a) komisiu finančnú
b) komisiu pre kultúru a šport
c ) komisiu sociálnú
d) komisiu verejného poriadku
B. v o l í
predsedov
a) komisia finančná : JUDr. Július Kabai
b) komisia kultúry a športu: Emese Farkas
c) komisia sociálna: Ernest Simon
d) komisia verejného poriadku: Ján Volf.
C. u k l a d á
Predsedov jednotlivých komisií, aby na nasledujúce zasadnutie OZ pripravili zloženie
jednotlivých komisií.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Mgr. Enikö
Baláž

x

Emese
Farkas

x

MUDr.
Zsolt Góra

JUDr. Július
Kabai

x

Ernest
Simon

x

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Celkom

6
0
0

7. K bodu č. 12. - Určenie sobášiacich.
Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
určuje
za sobášiacich nasledovných poslancov: Mgr. Enikö Baláž, MUDr. Zsolt Góra.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za

Mgr.Enikö
Baláž

x

Emese
Farkas

MUDr. Zsolt
Góra

JUDr. Július
Kabai

x

Ernest
Simon

x

x

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Proti

Zdržal sa

Celkom

6
0
0

8.K bodu č. 13. – Návrh na určenie platu starostky obce.
Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
A. prerokovalo
návrh na určenie platu starostky obce Farná
B. určuje
plat starostky obce v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 2. 448,00 EUR.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za

Mgr. Enikö
Baláž

x

Emese
Farkas

MUDr.
Zzolt Góra

JUDr. Július
Kabai

x

Ernest
Simon

x

Ladislav
Straňák

Ján Volf

Celkom

x

4
0
2

x

Proti
Zdržal sa

x

15.Záver.
Záverom starostka obce konštatovala, že všetky body prvého zasadnutia boli vyčerpané.
Novozvoleným poslancom ešte raz úprimne blahoželala a dnešné zasadnutie uzavrela.

Vlasta Csomorová
starostka obc

Overovatelia:
Mgr. Enikö Baláž

Zapísala:
JUDr. Július Kabai
Otília Kálnaiová
zapisovateľka

