Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 08. 12. 2018 o 18.00 hod.
Prítomní:

novozvolení poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 5
osôb
Dominik Andraš – bývalý poslanec
Miroslav Paločko – starosta obce
Bc. Ivana Zacharská - zapisovateľka
Milena Miklušová – predseda MVK pre Voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa konali 10. 11. 2018
Neprítomní: 0
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce –
Miroslav Paločko, ktorý privítal prítomných poslancov a
skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je
trojpätinová účasť. Potom predložil návrh programu.
Návrh
1.
2.
3.

programu:
Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
a odovzdanie Osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
6. Voľba zástupcu starostu.
7. Oboznámenie poverených – oprávnených osôb so spracovávaním
osobných údajov podľa GDPR a nového zákona č.18/2018.
8. Schválenie platu starostu obce.
9. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021.
10.Rozpočtový harmonogram na rok 2019.
11.Diskusia.
12.Záver.
K tomuto programu neboli žiadne pripomienky ani doplnky. Program
rokovania bol schválený.

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Na úvod starosta obce Miroslav Paločko privítal novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj bývalého poslanca
Dominika Andraša – na základe Volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa uskutočnili dňa 10. 11. 2018.
K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Následne starosta vyzval poslancov, aby si spomedzi seba zvolili
dvoch overovateľov zápisníc obecného zastupiteľstva
a zapisovateľa, ktorí túto funkciu budú vykonávať počas ich celého
volebného obdobia. Po vzájomnej diskusii boli za overovateľov
a zapisovateľa zvolení:
1. Pavol Andráš - overovateľ
2. Jozef Paločko – overovateľ
3. Bc. Ivana Zacharská – zapisovateľka
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 3 – Oznámenie výsledkov Volieb do orgánov samosprávy obcí
2018 a odovzdanie Osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
V tomto bode vystúpila predsedkyňa miestnej volebnej komisie pre
Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10. 11. 2018 p.
Milena Miklušová a oboznámila prítomných s výsledkami týchto
volieb. Následne novozvoleným poslancom, ako aj opätovne zvolenému
starostovi obce odovzdala Osvedčenia o zvolení.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
novozvoleným starostom
Opätovne zvolený starosta obce Miroslav Paločko pristúpil
k zloženiu sľubu. Pred všetkými ho prečítal a podpísal (príloha č.
1 tejto zápisnice)
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Následne k zloženiu sľubu pristúpili aj novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva. Starosta ho prečítal a každý poslanec ho

podpísal (príloha č. 2 tejto zápisnice).
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 6 - Voľba zástupcu starostu
Ďalším bodom programu bola voľba zástupcu starostu obce. Poslanci
po vzájomnej diskusii jednohlasne schválili za zástupcu starostu
obce p. Františka Ondreja.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 7 - Oboznámenie poverených – oprávnených osôb so
spracovávaním osobných údajov podľa GDPR a nového zákona
č.18/2018.
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov o právach
a povinnostiach oprávnenej osoby na základe zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Po tomto oboznámení poslanci podpísali Poučenie
oprávnenej osoby (založené v GDPR).
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 8 - Schválenie platu starostu obce
Keďže starosta obce Miroslav Paločko bol opätovne zvolený, teda
pokračuje ďalšie volebné obdobie vo svojej funkcii, schvaľovanie
platu – jeho zmena – sa neprerokovávala. Ostáva mu aj naďalej 70%
úväzok a rovnaká výška platu ako doteraz.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 9 - Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
V tomto bode starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na
roky 2019 – 2021 (príloha č. 3 tejto zápisnice). Poslanci sa
oboznámili s jednotlivými položkami príjmov a výdavkov a nakoniec
tento návrh jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

K bodu 10 - Rozpočtový harmonogram na rok 2019
Následne starosta predložil poslancom Rozpočtový harmonogram na
rok 2019, ktorý po preštudovaní jednohlasne schválili (príloha č.
4 tejto zápisnice).
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 11 -

Diskusia

V následnej diskusii dospeli poslanci a starosta k záveru, že je
potrebné začať s prípravou projektu vybudovania požiarnej
zbrojnice.
Starosta oznámil, že boli vyčerpané všetky body,
za účasť a ukončil zasadnutie.

.....................
Miroslav Paločko
starosta obce

Overovatelia:

poďakoval

.........................
František Ondrej
zástupca starostu

Jozef Paločko

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

Pavol Andráš

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

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

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

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 1/2019
Z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 08. 12. 2018.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. Zapisovateľa a overovateľov zápisníc obecného zastupiteľstva.
2. Voľbu zástupcu starostu obce.
3. Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021.
4. Rozpočtový harmonogram na rok 2019.
B) Berie na vedomie
1. Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10. 11.
2018.
2. Odovzdanie Osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
5. Oboznámenie poverených – oprávnených osôb (poslancov,
starostu obce) so spracovávaním osobných údajov podľa GDPR a
nového zákona č. 18/2018.
6. Plat a úväzok starostu obce.

.....................
Miroslav Paločko
starosta

.....................
František Ondrej
zástupca starostu

