Prijaté uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Pustom Čemernom dňa 28.10.2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Uznesenie č. 29/2016
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné
zo dňa 28.10.2016
K bodu č. 4. – Kontrola plnenia uznesení.
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné v súlade s § 11. ods. 4. zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
vysvetlenie pozvaného zástupcu FSS „Čemerňanka „ k organizácií 1. ročníka Folklórneho
festivalu „U Čemernim vešelo 2016“ a týmto považuje splnenie uznesenia č. 21/2016 zo dňa
10.6. 2016.
Hlasovanie : Za 4 poslanci – Mgr. Kuzemka Jozef, Puchyová Dana, Ing. Jevín Juraj, Hricik
Gabriel
Proti : 0
Zdržal sa : 0
P. Čemerné, 4.11.2016
Oto Fenin – starosta obce

Uznesenie č. 30/2016
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné
zo dňa 28.10.2016
K bodu č. 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné v súlade s § 11. os. 4. zák. č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra
v tomto znení:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Pusté Čemerné
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné uznesením č. 30/2016 zo dňa 28.10. 2016
vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné a určenie požiadaviek
a náležitosti prihlášky.
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné
A/ Vyhlasuje
1.

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné na 09.12.2016
v malej zasadačke OcÚ.

B/ Určuje
1.Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné:
a. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b. znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole,
o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
c. znalosť práce na PC
d. občianska a morálna bezúhonnosť
e. pracovný úväzok 5 hod. týždenne
f. prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly je vítaná
2. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné:








meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu
informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť

Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne
doručia najneskôr do 24.11.2016 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba
kontrolóra – neotvárať“ na adresu:
Obecný úrad Pusté Čemerné
Pusté Čemerné č. 4

072 22 Strážske
Oto Fenin
starosta obce
Zverejnené: 28. októbra 2016

Hlasovanie : Za 4 poslanci – Mgr.Kuzemka Jozef, Puchyová Dana, Ing. Jevin Juraj
Hricik Gabriel
Proti : 0
Zdržal sa :0

Pusté Čemerné, 4.11.2016
Oto Fenin – starosta obce

Uznesenie č. 31/2016
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné
zo dňa 28.10.2016
K bodu č. 5 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
schvaľuje
úväzok hlavného kontrolóra pre volebné obdobie 2016 - 2022 na 5 hodín týždenne.
Hlasovanie: Za 4 poslanci, Mgr. Jozef Kuzemka, Daniela Puchyová, Ing. Juraj Jevin
a Gabriel Hricik
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Pusté Čemerné 4.11.2016
Oto Fenin - starosta obce

Uznesenie č. 32/2016
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné
zo dňa 28.10.2016
K bodu č. 6. – Kontrola plnenia rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné v súlade s § 11. ods. 4. zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 30.9.2016 a konštatuje, že priaznivé plnenie Príjmovej časti na 84,26 %
a Výdajovej časti na 65,80% dáva predpoklad aj na celoročné plnenie rozpočtu za rok 2016
P. Čemerné, 4.11.2016
Oto Fenin – starosta obce

Uznesenie č. 33/2016
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné
zo dňa 28.10.2016
K bodu č. 7. – Schválenie navýšenia úhrady pre Centrum voľného času / CVČ/ Michalovce
za obdobie september – december 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné v súlade s § 11. ods. 4. zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
úhradu nákladov pre CVČ Michalovce na 1 žiaka vo výške 55,-Eur, na základe schváleného
uznesenia č. 5/2013
P. Čemerné, 4.11.2016
Oto Fenin – starosta obce
Hlasovanie: Za 4 poslanci, Mgr. Jozef Kuzemka, Daniela Puchyová, Ing. Juraj Jevin
a Gabriel Hricik
Proti: 0
Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 34/2016
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné
zo dňa 28.10.2016
K bodu č. 8. – Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné v súlade s § 11. ods.4. zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

- Informáciu o zaregistrovaní projektu „ Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné na Environmentálnom fonde
- Odpoveď Ministerstva školstva na žiadosť obce o zmenu dokladovania cestovného žiakov
do spádovej oblasti Strážske, z ktorého vyplýva, že nie je možné udeliť výnimku pri dokladovaní cestovného žiakov ZŠ
- List pána Pišteja na opätovné vykonanie kontroly hraníc medzi pozemkami 87/2 a 86/2 ako
aj pozemkami 87/1 a 86/1, katastrálne územie Pusté Čemerné, okr. Michalovce.
List bol postúpený právnemu zástupcovi obce JUDr. Plentovi, Vranov Nad Topľou
- Informáciu o kultúrno-športových akciách, ktoré sa uskutočnia do konca roka 2016 :
17.11.2016 – Pochod Kolovou horou
18.12.2016 - Vianočný koncert
31.12.2016 - Silvestrovská vatra
6. 1. 2017 - Novoročný turnaj v stolnom tenise
- Informáciu o navrhnutých výletoch v roku 2017, podľa prieskumu pre seniorov na Spišský
Hrad a do Levoče a pre deti z príležitosti MDD
schvaľuje
-

-

Do rozpočtu obce na rok 2017 zaradiť náklady na vypracovanie projektovej
dokumentácie na projekt „ Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné
vo výške 3 000,- Eur
Na akcie – obidva výlety pre seniorov a deti 1 000,- Eur
Dotáciu pre FSS Čemerňanka na výdavky spojené s organizáciou 2. ročníka
Folklórneho festivalu „ U Čemernim vešelo 2017 „ vo výške 2 000,- Eur

Hlasovanie č. 1. Za : 4 poslanci – Mgr. Kuzemka Jozef, Ing. Jevin Juraj, Puchyová Dana,
Hricik Gabriel
Proti : 0
Zdržal sa : 0

-

V prípade, že bude reálna výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia , obec má
záujem uchádzať sa o tento projekt a obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu
obce zastupovať obec vo všetkých súvisiacich úkonoch t.j. vo fáze prípravy,
financovania , realizácie projektu, resp. jeho časti.

Hlasovanie č. 2. Za : 3 poslanci – Mgr. Kuzemka Jozef, Puchyová Dana, Hricik Gabriel
Proti : 0
Zdržal sa: 1 poslanec – Ing Jevin Juraj
Pusté Čemerné, 4.11.2016
Oto Fenin – starosta obce

