Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Sihelnom

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Sihelnom
konaného dňa 17. 12. 2010 o 1500 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17. 12. 2010 v zasadačke OcÚ Sihelné
Prítomní:
Mgr. Jozef Gabriel, Anna Luscoňová, Emil Bielák, Margita Ďubašáková, Jozef Ferníza,
Vladislav Kornhauser, Mgr. Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. Ľubomír
Piták, Marián Staš, Peter Staš.
Neprítomní:

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Výsledky volieb do orgánov obce Sihelné
Sľub starostu obce
Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
Schválenie komisie obecného zastupiteľstva
Schválenie odmien za zasadanie poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Záver

1. Zahájenie:
Starosta obce Mgr. Jozef Gabriel privítal poslancov na ustanovujúcom zasadaní obecného
zastupiteľstva a požiadal o pripomienky a doplnky k predloženému programu. Keďže
pripomienky k programu neboli, nechal starosta obce za uvedený program hlasovať. Program
bol jednohlasne schválený.

2. Výsledky volieb do orgánov obce Sihelné:
Predsedníčka okrskovej volebnej komisie p. Anna Luscoňová oboznámila poslancov OZ
s výsledkami volieb do orgánov územnej samosprávy v obci Sihelné.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov – 1 343
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 864
Počet odovzdaných obálok – 864
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 834
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 9
Počet zvolených poslancov – 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 851
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu
obce:
1. Mgr. Jozef Gabriel – Kresťanskodemokratické hnutie – 411
2. Mgr. Ľubomír Piták – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana – 221
3. Bc. Jozef Chudják – nezávislý kandidát – 171
4. Vladimír Kolčák – SMER – sociálna demokracia – 26
5. Marián Rusnák – nezávislý kandidát – 22
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
1. Mgr. Ľubomír Luscoň – nezávislý kandidát – 427
2. Emil Bielák – nezávislý kandidát – 398
3. Mgr. Ľubomíra Nováková – Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana – 361
4. Vladislav Kornhauser – Kresťanskodemokratické hnutie – 358
5. Marián Staš – nezávislý kandidát – 330
6. Peter Staš – Kresťanskodemokratické hnutie – 320
7. Jozef Ferníza – Kresťanskodemokratické hnutie – 303
8. Mgr. Ľubomír Piták – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana – 295
9. Margita Ďubašáková – Kresťanskodemokratické hnutie – 249
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Stanislav Gluch – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana –
245
2. Ing. Zuzana Kovalíčková – SMER – sociálna demokracia – 239
3. Vladimír Bielak – Kresťanskodemokratické hnutie 223
4. Miroslav Brandys – Kresťanskodemokratické hnutie – 199
5. Mgr. Oľga Hajdučáková – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana – 182
6. Marián Tarčák – nezávislý kandidát – 178
7. Mgr. Alena Palitefková – Kresťanskodemokratické hnutie – 173
8. Mgr. Viera Kozáková – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana – 161

9. Margita Brandysová – Kresťanskodemokratické hnutie – 139
10. Pavlína Fernezová – SMER – sociálna demokracia – 127
11. Jozef Pindjak – Kresťanskodemokratické hnutie – 124
12. Marián Žaják – SMER – sociálna demokracia – 123
13. Viera Randjaková – SMER – sociálna demokracia – 87
14. Jozef Kolčák – SMER – sociálna demokracia - 66
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Sihelné.

3. Sľub starostu obce Sihelné:
Starosta obce Sihelné Mgr. Jozef Gabriel zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce ktorý
znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom berie na vedomie, že starosta obce Sihelné Mgr. Jozef
Gabriel zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

4. Sľub poslancov obecného zastupiteľstva:
Starosta obce Sihelné Mgr. Jozef Gabriel prečítal znenie sľubu poslanca ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub svojim podpisom pod text sľubu.
Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom berie na vedomie, že zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Emil
Bielák, Margita Ďubašáková, Jozef Ferníza, Vladislav Kornhauser, Mgr. Ľubomír Luscoň,
Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. Ľubomír Piták, Marián Staš, Peter Staš.

5. Schválenie komisie obecného zastupiteľstva:
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s možnosťou vytvorenia komisií a obecnej rady pre
obec Sihelné. V minulosti obec Sihelné mala zriadené komisie, ale tieto komisie nepracovali.
Je potrebné zriadiť také komisie, ktoré budú vykazovať aktivity. Mgr. Ľubomír Luscoň
navrhol zriadenie kultúrnej, športovej a stavebnej komisie. Mgr. Ľubomíra Nováková navrhla,
aby sa Deň dôchodcov robil v spolupráci s Cirkevnou základnou školou a že by bolo dobré
zorganizovať posedenie dôchodcov. Starosta obce informoval, že v minulosti už takého
posedenia boli realizované, ale tohto posedenia sa zúčastnila len polovica dôchodcov,
nakoľko veľa našich starkých je imobilných a je pre nich náročné zúčastňovať sa takýchto
aktivít. Z toho dôvodu úctu naším starým spoluobčanom prejavujeme darčekom v podobe
stravných lístkov, za ktoré si v našich obchodoch môžu nakúpiť to, čo sami považujú za
vhodné. Stravné lístky sa doručujú doručovateľkou obecného úradu priamo dôchodcom.
Starosta však vyjadril ochotu a podporu akýmkoľvek aktivitám zo strany komisií. Poslanci
OZ sa zhodli na vytvorení komisií a schvaľujú kultúrnu, športovú a stavebnú komisiu pre
obec Sihelné.
Za predsedu kultúrnej komisie bola navrhnutá a aj schválená poslancami OZ Mgr. Ľubomíra
Nováková.
Za predsedu športovej komisie bol navrhnutý a aj schválený poslancami OZ Mgr. Ľubomír
Luscoň.

Za predsedu stavebnej komisie bol navrhnutý a aj schválený poslancami OZ p. Vladislav
Kornhauser.
Poslanci OZ ukladajú predsedom komisií do najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva
vybrať členov do komisií a navrhnúť plán činnosti komisií.

6. Schválenie odmien poslancov za zasadanie obecného zastupiteľstva:
Poslanci OZ navrhli, aby odmena za zasadanie OZ bola ako v minulom volebnom období, t. j.
23,33 eur. Mgr. Ľubomír Piták konštatoval, že je ochotný zriecť sa odmeny za zasadanie.
Ostatní poslanci sa zhodli na názore, že odmena za zasadanie im prináleží a schvaľujú
odmenu poslancom za zasadanie vo výške 23,33 eur.

7. Diskusia:
Starosta obce informoval o pripravovaní rozpočtu na rok 2011. Vyzval poslancov aby
predložili svoje webové stránky aby im mohol pravidelne zasielať pripravovaný program
zasadania OZ a telefónne čísla, aby v prípade potreby mal na nich kontakt. Taktiež
informoval o prítomnosti kontrolóra obce na zasadaní obecného zastupiteľstva. P. Anna
Luscoňová vysvetlila poslancom OZ, že kontrolór obce je poradným orgánom a nemá na
zasadaní OZ hlasovacie právo. Starosta obce vyjadril podporu poslancom OZ. Taktiež
informoval, že OZ je verejné. Môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek občan našej obce.
Starosta obce informoval o možnosti donášky obedov zo školskej jedálne pre našich starých
spoluobčanov. Realizovať túto službu je náročné z hygienických dôvodov, pretože by bolo
potrebné v priestoroch školskej jedálne vybudovať osobitnú miestnosť na príjem obedárov
a aj stravná jednotka na obyvateľa by bola pomerne vysoká. Vedúca školskej jedálne má
pripraviť zoznam občanov, ktorí by mali záujem o donášku stravy domov.
Starosta obce oboznámil s volebným programom, ktorý má záujem realizovať, s projektmi,
ktoré boli podané a ktoré má záujem ešte podať – škola, škôlka, školská jedáleň, kultúrny
dom, centrum obce, a vynaloží všetko úsilie na to, aby sa mu to podarilo.
Starosta obce navrhol, že by bolo potrebné vybudovať priepust na nižnom konci, aby
nedochádzalo k zaplavovaniu dvorov a domov na nižnom konci. Obec je ochotná prekopať
rigol na vlastné náklady ale problémom sú vlastnícke vzťahy, do ktorých obec nemá právo
zasahovať.
Mgr. Ľubomíra Nováková informovala o skládke odpadu v potoku na nižnom konci.
P. Margita Ďubašáková navrhla, aby boli v obci umiestnené veľkoobjemové kontajnery na
odpad, taktiež Mgr. Ľubomír Piták navrhol, aby bol umiestnený kontajner na pneumatiky a na
stavebný odpad. Poslanci OZ konštatovali, že v takom prípade by bolo potrebné zvýšiť
poplatky za odpad a starosta obce konštatoval, že v tomto roku sa poplatok za odpad nebude
zvyšovať.
Mgr. Nováková informovala, že za školou sa nachádza skládka, ktorá budí zlý dojem, p. Emil
Bielák hovoril o doskách, ktoré sú na pozemkoch za školou, kde boli v minulosti
pestovateľské pozemky. Poslanci OZ navrhli, aby skládka, ktorá je umiestnená za školou bola
oplotená plechovým plotom. P. Peter Staš konštatoval, že Drobná prevádzka tu má
uskladnené rôzne príslušenstvo ku strojom, a ak by došlo k oploteniu plechovým plotom
nebolo by to prehľadné a nedalo by sa hneď zistiť ak by došlo k odcudzeniu týchto vecí.

8. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a poprial im šťastné a veselé vianočné
sviatky, veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania a v novom roku veľa osobných
a pracovných úspechov.

Zapísala: Mgr. Marta Bielaková

Overovatelia:
Emil Bielák

.............................................

Margita Ďubašáková

.............................................

Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce

Uznesenie
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva obce Sihelné
ktoré sa uskutočnilo
dňa 17. 12. 2010 o 1500 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Že starosta obce Sihelné Mgr. Jozef Gabriel zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
3. Že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Emil Bielák, Margita Ďubašáková, Jozef Ferníza, Vladislav
Kornhauser, Mgr. Ľubomír Luscoň, Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. Ľubomír Piták, Marián
Staš, Peter Staš.

D. Ukladá:
1. Predsedom komisií do najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva vybrať členov do
komisií a navrhnúť plán činnosti komisií.

E. Schvaľuje:
1. Komisie, a to kultúrnu, športovú a stavebnú.
2. Predsedu kultúrnej komisie Mgr. Ľubomíru Novákovú.
3. Predsedu športovej komisie Mgr. Ľubomíra Luscoňa.
4. Predsedu stavebnej komisie p. Vladislava Kornhausera.
5. Odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 23,33 eur za zasadanie.

Mgr. Jozef Gabriel
starosta obce

