Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov
konaného dňa 15. decembra 2014

Prítomní boli: starostka obce

Emília Nichtová
Bc. Eva Uhnáková

hlavný kontrolór obce

Ing. Alexander Kováč

poslanci OZ:

Milan Bátovský
Ing. Roman Červenák
Štefan Greguš
Monika Chlebová
Jozef Nichta
Ing. Peter Uhnák
Ing. Anton Uhnák
Ing. Róbert Uhnák
PharmDr. Jozef Klinčok

ostatní prítomní :

Mgr. Jana Červenáková - predseda volebnej komisie
Miloš Seneši – člen komisie
Jozef Slušný – člen komisie
Mgr. Andrea Tuhá – riaditeľka MŠ Čajkov
MUDr. Jaromír Muráni – predseda Vinárskeho
spolku
Antónia Ďurovská – predsedníčka ZO SZPB Čajkov
Anna Ištóková- predseda ZKS Čajkov
JUDr. Mária Valachyová
Anton Uhnák – MONEL
Ing. Dušan Krajči – predseda Poľovníckeho spolku
Deberča v Čajkove
Jaroslav Macek
Milan Uhnák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie odchádzajúceho a novozvoleného starostu obce
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba návrhovej komisie
Poverenie zástupcu starostu
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Určenie platu starostu obce
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Prvé ustanovujúce zasadnutie OZ otvorila starostka obce Emília Nichtová, na ktorom všetkých
privítala a to novozvolených poslancov OZ, bývalých poslancov OZ, hlavného kontrolóra,
predsedníčku miestnej volebnej komisie Mgr. Janu Červenákovú, ako aj zástupcov
spoločenských organizácií.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená doterajšou starostkou obce p. Monika Chlebová a za overovateľov
boli navrhnutí títo poslanci OZ - p. PharmDr. Jozef Klinčok a Štefan Greguš. Poslanci tento
návrh jednohlasne odsúhlasili.

K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do
obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Jana Červenáková podala správu o výsledku
volieb v obci Čajkov. Zablahoželala novozvolenej starostke ako aj zvoleným poslancom OZ.
Správa predsedníčky komisie je priložená k zápisnici.

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií
a prevzatie
vedenia
ustanovujúceho
zasadnutia
novovzoleným starostom
V tomto bode nasledoval slávnostný akt zloženia sľubu novozvolenej starostky obce Bc. Evy
Uhnákovej, ktorá v súlade so zákonom bez akýchkoľvek podmienok a pripomienok zložila
sľub starostu a svojím podpisom ho potvrdila. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr.
Jana Červenáková odovzdala starostke „Osvedčenie o zvolení“. Následne na to doterajšia
starostka obce novozvolenej starostke odovzdala insígnie, ako aj vedenie zasadnutia OZ.

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
Starostka obce Bc. Eva Uhnáková prečítala sľub poslancov OZ. V poradí podľa abecedného
zoznamu potom skladali slovkom „sľubujem“ slávnostný sľub novozvolení poslanci OZ v obci
Čajkov a to nasledovne: Bátovský Milan, Ing. Červenák Roman, Greguš Štefan, PharmDr.
Klinčok Jozef, Nichta Jozef, Nichtová Emília, Ing. Uhnák Peter a zároveň svojím podpisom sľub
potvrdili. Predsedníčka volebnej komisie im odovzdala osvedčenia o zvolení.

K bodu 6. Vystúpenie odchádzajúceho a novozvoleného starostu
obce
Doterajšia starostka obce Emília Nichtová v svojom príhovore najprv zhodnotila svoje
funkčné obdobie a za uplynulých 16 rokov spomenula, čo sa v obci vybudovalo, poďakovala
doterajším poslancom OZ za ich príkladnú prácu, osobitne za ochotu svojmu zástupcovi
a osobne poďakovala aj predsedom spoločenských, kultúrnych a športových združení. Ako
poďakovanie obdržali kalendár tekovského regiónu a keramický hrnček s motívmi Čajkova.
Novozvolená starostka obce Bc. Eva Uhnáková poďakovala všetkým, ktorí ju podporovali
a volili, aj napriek útočnej volebnej kampani. Vo svojej práci sa chce pridŕžať schváleného
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na r. 2014 – 2020 a spolieha sa aj na prácu
zvolených poslancov. Bude aj naďalej podporovať kultúrne a športové združenia, ktoré sú
aktívne a reprezentujú obec. Na záver popriala všetkým pokojné a radostné vianočné sviatky.
Príhovor novozvolenej starostky je priložený k zápisnici.

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba
návrhovej komisie
Starostka obce oboznámila prítomných, že program zasadnutia sa bude riadiť v zmysle
rozoslaných pozvánok. Dala hlasovať, kto súhlasí s programom. Poslanci OZ program
zasadnutia jednohlasne schválili.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: predseda komisie Ing. Peter Uhnák, členovia – Ing.
Roman Červenák a p. Milan Bátovský. Tento návrh poslanci OZ jednomyseľne schválili.

K bodu 8. Poverenie zástupcu starostu obce
V zmysle novelizovaného zákona o obecnom zriadení má starosta právo poveriť si svojho
zástupcu. Starostka obce navrhla na post zástupcu starostky Milana Bátovského. Vybrala ho
preto, že už má už skúsenosti ako poslanec OZ a aj z ľudského hľadiska, je rozvážny a čestný.
Starostka obce mu odovzdala písomné poverenie s určením právomocí a náplne práce, ktoré
poverený zástupca svojím podpisom prijal.

K bodu 9. Zriadenie komisií, určenie ich náplne, voľba ich
predsedov a členov
Starostka obce prečítala svoj návrh na zriadenie komisií, ako aj stručne zhodnotila ich náplne:
KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- podáva názory na riešenie sťažností občanov v oblasti susedských vzťahov,
porušovania VZN o odpadoch a znečisťovaní životného prostredia

Predseda:

Ing. Peter Uhnák

Členovia:

Miloš Seneši
Ing. Mária Selková

KOMISIA VÝSTAVBY A STAVEBNÉHO PORIADKU
- podáva návrhy na riešenie otázok a plánovania bytovej výstavby a dobudovania
infraštruktúry ako i problematiku stavebného zákona podľa požiadaviek občanov
Predseda:

Ing. Roman Červenák

Členovia:

Štefan Greguš
Jozef Slušný

KOMISIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU
- podáva návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia, škôl, športového areálu
a organizovanie podujatí v oblasti školstva, kultúry a športu
- dáva návrhy na voľnočasové aktivity mládeže a udržiavanie tradícií
Predseda:

Jozef Nichta

Členovia:

PharmDr. Jozef Klinčok
PaedDr. Alena Miškovičová

KOMISIA FINANČNÁ
- spolupracuje so starostkou obce a kontrolórom pri spracovaní rozpočtu ako i pri kontrole
jeho čerpania a nakladaní s majetkom obce
Predseda:

Milan Bátovský

Členovia:

Emília Nichtová
Monika Chlebová

KOMISIU NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- kontroluje nezlučiteľnosť funkcií vo verejnom záujme
- preberá majetkové priznania osôb vo verejnom záujme
Predseda:

Štefan Greguš

Členovia:

Ing. Roman Červenák
PharmDr. Jozef Klinčok

Za predsedov komisií boli navrhnutí členovia OZ, komisie sú iba trojčlenné, nakoľko aj počet
členov OZ je nižší ako doteraz.

Dala hlasovať, kto súhlasí s takýmto zložením komisií a poslanci komisie jednohlasne
schválili.

K bodu 10. Určenie platu starostky obce
Starostka obce informovala prítomných, že plat starostu je určený zákonom a vypočítava sa
ako násobok priemerného platu v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu
obyvateľov, v obci Čajkov klesol koeficient na 1,65. Tento základný plat môže OZ navýšiť až do
výšky 70 % k základnému platu. Poslancom boli rozdané lístky, na ktoré mali napísať buď
základný plat, alebo % navýšenia platu. Tieto lístky sa spriemerovali a výsledný plat bol
určený ako základný plat + jeho 33,57 %-né navýšenie.
Hlasovanie poslancov OZ : jednomyseľne odsúhlasený plat vo výške 1.817,– Eur mesačne.

K bodu 11. Diskusia
V diskusii vystúpila novozvolená starostka obce a oboznámila prítomných, že odchádzajúca p.
starostka nevyčerpala 10 dní zo svojej dovolenky a navrhla jej túto dovolenku preplatiť.
Poslanci OZ tento návrh jednohlasne podporili.
Ďalej starostka obce navrhla zástupcov z novozvolených poslancov do Rady školy pri
Základnej škole v Čajkove a to: p. Milana Bátovského a PharmDr. Jozefa Klinčoka. Navrhnutí
poslanci si to chceli premyslieť.

K bodu 12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, ktorý zostavila návrhová komisia prečítal predseda návrhovej komisie
Ing. Peter Uhnák. Pretože sa hlasovalo za každý bod samostatne, za návrh na uznesenie sa
nehlasovalo. V návrhu uznesenia nebola uložená žiadna ukladacia úloha.

K bodu 13. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Nasledovalo pohostenie prítomných.
zapísala: Monika Chlebová v. r.
Čajkov, dňa 18.12.2014

Overovatelia zápisnice:
PharmDr. Jozef Klinčok v. r.
Štefan Greguš v. r.

Bc. Eva Uhnáková v. r.
starostka obce

