ZÁPISNICA

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej konaného na
Obecnom úrade v Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018 o 10.00 hod.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
Určenie platu starostu obce
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Miloš Mikula privítal prítomných poslancov na 2. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej. Prítomní poslanci Obecného
zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej podpísali prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu
zápisnice. Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, Obecné
zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Prítomní poslanci:
1.Rudolf Kolár
2.Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
3.Miroslav Majbík
4.Roman Pekný
5.Róbert Šustek
6.Mgr. Katarína Vencelová
7.Pavol Vričan
Neprítomní poslanci a kontrolór obce:
Ján Kollár, Vladimír Tepličanec, Ing. Vladimír Chlapečka
K bodu č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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Starosta obce navrhol za zapisovateľku zápisnice: poslankyňu Mgr. Vencelovú
Katarínu. Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo schválilo: poslancov
Róberta Šusteka a Miroslava Majbíka. Za zapisovateľku obecné zastupiteľstvo
schválilo prítomnú poslankyňu Mgr. Vencelovú Katarínu.
Uznesenie č.5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje:
a/ zapisovateľku zápisnice: poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
Mgr. Katarínu Vencelovú
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Róbert
Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: Mgr. Vencelová Katarína
b/ overovateľov zápisnice: poslancov Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej Róberta Šusteka a Miroslava Majbíka
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3
Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia
V tomto bode starosta obce predniesol návrh programu rokovania podľa predloženej
pozvánky. Starosta obce prečítal prítomným poslancom program rokovania podľa
pozvánky a dal o programe hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schválilo
program 2. riadneho obecného zastupiteľstva a rokovanie o jednotlivých bodoch
zasadnutia podľa predloženej pozvánky.
Uznesenie č.6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje program 2. riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia podľa
predloženej pozvánky.
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 4
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
V tomto bode starosta obce navrhol, aby poslanec Ing. Jaroslav Ligas, PhD. bol
poverený ako poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods.5 štvrtá veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. S návrhom poslanci Obecného
zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej súhlasili a poverili poslanca Ing. Jaroslava Ligasa,
PhD., zvolávaním a vedením zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 štvrtá veta a ods. 6
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej poveruje poslanca Ing. Jaroslava Ligasa, PhD.,
zvolávaním a vedením zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 štvrtá veta a ods. 6
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ZA: Rudolf Kolár, Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr. Vencelová Katarína, Róbert
Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
K bodu č. 5
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
V tomto bode starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií Obecného
zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej, voľbu predsedov a členov komisii Obecného
zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej v súlade s § 15 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a/
a b/ zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a v zmysle zákona
NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Komisie slúžia
ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej
Lesnej zriadilo Finančnú komisiu, Komisiu kultúry a športu, Komisiu školstva,
Komisiu stavebníctva a životného prostredia, Komisiu sociálnu a bytovú, Komisiu na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Komisiu na
prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej
zvolilo predsedov a členov jednotlivých komisií . Starosta obce taktiež v návrhu
predniesol odvolanie jednotlivých členov neposlancov komisií Obec. zastupiteľst va
v Raj. Lesnej zvolených vo volebnom období 2014-2018. Obecné zastupiteľstvo v Raj.
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Lesnej týchto členov neposlancov komisií zvolených vo volebnom období 2014 -2018
odvolalo. Nakoľko noví poslanci obec. zastupiteľstva požiadali, aby im bola
vysvetlená náplň práce v komisiách, starosta obce a poslanci Pavol Vričan, Ing.
Jaroslav Ligas, PhD., oboznámili nových poslancov s náplňou práce v komisiách.
Starosta obce vysvetlil poslancom, že na obecnom úrade je založená zložka pre
komisie, do ktorých si zapisovali bývalí poslanci jednotlivé akcie, ich činnosť, účasť
jednotlivých členov komisii, správy z jednotlivých akcii počas minulých rokov.
Poslancom sa taktiež vysvetlilo, že obec, poslanci i jednotlivé komisie uskutočňujú
počas roka rôzne akcie ako napríklad Stavanie mája, Výstup na Banisko, Deň úcty
k starším, Obecné hody, Deň sv. Mikuláša pre deti... Starosta oznámil, že poslanci
môžu prichádzať s rôznymi nápadmi na nové akcie, ktoré by mohla obec, poslanci
i jednotlivé komisie uskutočňovať.
Uznesenie č.8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej:

1.ZRIAĎUJE
ako svoje stále a poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:
A) v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov nasledujúce komisie:
-

Finančná komisia

-

Komisia kultúry a športu

-

Komisia školstva

-

Komisia stavebníctva a životného prostredia

-

Komisia sociálna a bytová

B) v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. nasledujúcu komisiu:
-

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

C) v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov:
-

Komisia na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti

2.VOLÍ
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predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
nasledovne:
A) Finančná komisia
1.
2.
3.
4.

Meno a priezvisko:
Roman Pekný
Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
Adriana Kolárová
Pavol Vričan

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen

B) Komisia kultúry a športu
Meno a priezvisko:
1. Róbert Šustek
2. Rudolf Kolár
3. Pavol Vričan
4. Ján Kollár
5. Blanka Žovincová
C) Komisia školstva- ZŠ, MŠ
1.
2.

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen
člen

Meno a priezvisko:
Vladimír Tepličanec
Mgr. Katarína Vencelová

Funkcia:
člen
člen

D) Komisia stavebníctva a životného prostredia
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko:
Miroslav Majbík
Viliam Pekný
Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
Vladimír Tepličanec
Rudolf Kolár

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen
člen

E) Komisia sociálna a bytová
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko:
Mgr. Katarína Vencelová
Ing. Jana Nemčeková
Mgr. Blanka Husárová
Lucia Zmrhalová
Mgr. Erika Lašútová

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen
člen

F) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
1.
2.

Meno a priezvisko:
Róbert Šustek
Roman Pekný

Funkcia:
predseda
člen

G) Komisia na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti
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1.
2.

Meno a priezvisko:
Ján Kollár
Róbert Šustek

Funkcia:
predseda
člen

3.ODVOLÁVA
členov neposlancov komisií Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej,
zvolených vo volebnom období 2014 – 2018 nasledovne:
A) Marek Bôtoš
Juraj Bôtoš
z funkcie člena – neposlanca Komisie kultúry a športu
B) Anna Dorínska
Katarína Kolárová
Iveta Nemčeková
Monika Trsťanová
z funkcie člena – neposlanca Sociálnej komisie
C) Ing. Miroslav Kollár
z funkcie člena – neposlanca Stavebnej komisie
D) Zuzana Nemčeková
z funkcie člena – neposlanca Finančnej komisie
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6
Určenie platu starostu obce
V tomto bode starosta obce a poslanec Pavol Vričan oboznámili prítomných
poslancov s určením mesačného platu starostovi obce Rajecká Lesná podľa § 3 ods. 1
v nadväznosti na § 3 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Minimálna
mzda je určená nasledovne: priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR za
rok 2017 je 954,-eur krát koeficient v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v z. n. p. je 2,20 t.j
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v celkovej výške 2099,00 € odo dňa zloženia predpísaného sľubu, t. j. od 21.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo schválilo mesačný plat podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č.9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje mesačný plat starostu obce Rajecká
Lesná Miloša Mikulu, podľa § 3 ods. 1 v nadväznosti na § 3 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, v celkovej výške 954,00 € x 2,20 = 2099,00 € odo dňa
zloženia predpísaného sľubu, t. j. od 21.12.2018.
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 7
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
V tomto bode starosta obce predniesol návrh Harmonogramu zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2019. Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schválilo
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019, pričom stanovilo, že
obecné zastupiteľstvo sa bude konať vždy o 19,00hod v týchto dňoch:
11.1.2019
28.1.2019
15.3.2019
10.5.2019
28.6.2019
30.8.2019
11.10.2019
29.11.2019
Uznesenie č.10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2019. Obecné zastupiteľstvo sa bude konať vždy o 19,00hod
v týchto dňoch:
11.1.2019
28.1.2019
15.3.2019
10.5.2019
28.6.2019
30.8.2019
11.10.2019
29.11.2019
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ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 8
Diskusia
V tomto bode starosta obce prečítal žiadosť Základnej školy v Rajeckej Lesnej o
finančný príspevok za účelom dofinacovania školy v prírode pre žiakov prvého stupňa
a na lyžiarsky kurz pre žiakov druhého stupňa pre Základnú školu v Rajeckej Lesnej.
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 1100€ za účelom
dofinacovania školy v prírode pre žiakov prvého stupňa a na lyžiarsky kurz pre žiakov
druhého stupňa pre Základnú školu v Rajeckej Lesnej.
V ďalšom Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej schválilo:
- žiadosť o schválenie príspevku zamestnávateľa na stravné lístky pre starostu obce v súlade
so zákonníkom práce. Starosta obce je odmeňovaný podľa zákona o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde nie
je upravené stravovanie starostov obcí a primátorov miest. Starosta má nárok na stravné
lístky poskytované v súlade so zákonníkom práce po odsúhlasení poslancami, s účinnosťou
od nástupu do funkcie.
- starostovi obce nákup majetku z obecných prostriedkov najviac do výšky 3500 €
- starostovi obce 5 dní dovolenky na viac podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre
zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003
Z. z. , o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok
2018: čl. II bod 2 základná výmera dovolenky je 5. týždňov, dovolenka vo výmere 6. týždňov
patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalend. roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka
zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce je 9. týždňov v kalend. roku.
- oslobodenie od poplatku za použitie sály na akciu „Silvester 2018“, ktorá sa
uskutoční dňa 31.12.2018 v sále Obecného úradu v Rajeckej Lesnej.
V ďalšom Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej schválilo odo dňa zloženia
predpísaného sľubu, t.j. od 21.12.2018 podľa §11 ods. 4 písm. k/ Zák. o obecnom
zriadení 369/1990 a novely zákona 70/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov
odmenu 20 €:
-poslancom Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej za účasť na jednom obecnom
zastupiteľstve
-členom, predsedom i neposlancom komisií Obecného zastupiteľstva v Rajeckej
Lesnej za jeden pracovný deň
V ďalšom starosta obce Miloš Mikula oznámil, že podá podnet na Obvodné
oddelenie policajného zboru, kvôli pomaľovaným nápisom na kotolni Základnej školy
v Raj. Lesnej, ktorá je majetkom obce.
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V ďalšom poslanci navrhli, že by bolo vhodné osadiť kontajner na sklo a na plásty
na miestny cintorín v Rajeckej Lesnej
V ďalšom starosta obce oznámil, že bude potrebné zabezpečiť obedy a ich rozvoz
pre dôchodcov v obci. Starosta oznámil, že osloví Penzión Rodus v Rajeckej Lesnej
alebo Penzión Dubová v Rajci.
V ďalšom poslanci obecného zastupiteľstvo hovorili, že by bolo treba dorobiť
chodníky na miestnom cintoríne a opraviť zábradlia v okolí miestneho potoka
Uznesenie č.11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje:
a/finančný príspevok vo výške 1100€ za účelom dofinacovania školy v prírode pre
žiakov prvého stupňa a na lyžiarsky kurz pre žiakov druhého stupňa pre Základnú
školu v Rajeckej Lesnej
b/ žiadosť o schválenie príspevku zamestnávateľa na stravné lístky pre starostu obce v súlade
so zákonníkom práce. Starosta obce je odmeňovaný podľa zákona o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde nie
je upravené stravovanie starostov obcí a primátorov miest. Starosta má nárok na stravné
lístky poskytované v súlade so zákonníkom práce po odsúhlasení poslancami, s účinnosťou
od nástupu do funkcie.
c/starostovi obce nákup majetku z obecných prostriedkov najviac do výšky 3500 €
d/starostovi obce 5 dní dovolenky na viac podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre
zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003
Z. z. , o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok
2018: čl. II bod 2 základná výmera dovolenky je 5. týždňov, dovolenka vo výmere 6. týždňov
patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalend. roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka
zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce je 9. týždňov v kalend. roku.
e/oslobodenie od poplatku za použitie sály na akciu „Silvester 2018“, ktorá sa
uskutoční dňa 31.12.2018 v sále Obecného úradu v Rajeckej Lesnej.
f/odo dňa zloženia predpísaného sľubu, t.j. od 21.12.2018 podľa §11 ods. 4 písm. k/
Zák. o obecnom zriadení 369/1990 a novely zákona 70/2018 Z. z. v znení neskorších
predpisov odmenu 20 €:
-poslancom Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej za účasť na jednom obecnom
zastupiteľstve
-členom, predsedom i neposlancom komisií Obecného zastupiteľstva v Rajeckej
Lesnej za jeden pracovný deň
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 9
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 2. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej a rokovanie ukončil.

Zapisovateľka: Mgr. Vencelová Katarína

Overovatelia zápisnice:

Róbert Šustek..............................

Miroslav Majbík...........................

starosta obce
Miloš Mikula
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UZNESENIE

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej konaného na
Obecnom úrade v Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

Uznesenie č.5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje:
a/ zapisovateľku zápisnice: poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
Mgr. Katarínu Vencelovú
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Róbert
Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: Mgr. Vencelová Katarína
b/ overovateľov zápisnice: poslancov Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej Róberta Šusteka a Miroslava Majbíka
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
V Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

starosta obce
Miloš Mikula

Uznesenie č.6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje program 2. riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia podľa
predloženej pozvánky.
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
V Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

starosta obce
Miloš Mikula
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Uznesenie č.7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej poveruje poslanca Ing. Jaroslava Ligasa, PhD.,
zvolávaním a vedením zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 štvrtá veta a ods. 6
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ZA: Rudolf Kolár, Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr. Vencelová Katarína, Róbert
Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
V Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

starosta obce
Miloš Mikula

Uznesenie č.8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej:

1.ZRIAĎUJE
ako svoje stále a poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:
D) v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov nasledujúce komisie:
-

Finančná komisia

-

Komisia kultúry a športu

-

Komisia školstva

-

Komisia stavebníctva a životného prostredia

-

Komisia sociálna a bytová

E) v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. nasledujúcu komisiu:
-

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

F) v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov:
-

Komisia na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti

2.VOLÍ
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predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
nasledovne:
H) Finančná komisia
1.
2.
3.
4.

Meno a priezvisko:
Roman Pekný
Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
Adriana Kolárová
Pavol Vričan

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen

I) Komisia kultúry a športu
Meno a priezvisko:
1. Róbert Šustek
2. Rudolf Kolár
3. Pavol Vričan
4. Ján Kollár
5. Blanka Žovincová
J) Komisia školstva- ZŠ, MŠ
1.
2.

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen
člen

Meno a priezvisko:
Vladimír Tepličanec
Mgr. Katarína Vencelová

Funkcia:
člen
člen

K) Komisia stavebníctva a životného prostredia
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko:
Miroslav Majbík
Viliam Pekný
Ing. Jaroslav Ligas, PhD.
Vladimír Tepličanec
Rudolf Kolár

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen
člen

L) Komisia sociálna a bytová
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko:
Mgr. Katarína Vencelová
Ing. Jana Nemčeková
Mgr. Blanka Husárová
Lucia Zmrhalová
Mgr. Erika Lašútová

Funkcia:
predseda
člen
člen
člen
člen

M) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
1.
2.

Meno a priezvisko:
Róbert Šustek
Roman Pekný

Funkcia:
predseda
člen

N) Komisia na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti
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1.
2.

Meno a priezvisko:
Ján Kollár
Róbert Šustek

Funkcia:
predseda
člen

3.ODVOLÁVA
členov neposlancov komisií Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej,
zvolených vo volebnom období 2014 – 2018 nasledovne:
E) Marek Bôtoš
Juraj Bôtoš
z funkcie člena – neposlanca Komisie kultúry a športu
F) Anna Dorínska
Katarína Kolárová
Iveta Nemčeková
Monika Trsťanová
z funkcie člena – neposlanca Sociálnej komisie
G) Ing. Miroslav Kollár
z funkcie člena – neposlanca Stavebnej komisie
H) Zuzana Nemčeková
z funkcie člena – neposlanca Finančnej komisie

ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
V Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

starosta obce
Miloš Mikula

Uznesenie č.9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje mesačný plat starostu obce Rajecká
Lesná Miloša Mikulu, podľa § 3 ods. 1 v nadväznosti na § 3 ods. 2 zákona č. 253/1994
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Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, v celkovej výške 954,00 € x 2,20 = 2099,00 € odo dňa
zloženia predpísaného sľubu, t. j. od 21.12.2018.
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
V Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

starosta obce
Miloš Mikula

Uznesenie č.10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2019. Obecné zastupiteľstvo sa bude konať vždy o 19,00hod
v týchto dňoch:
11.1.2019
28.1.2019
15.3.2019
10.5.2019
28.6.2019
30.8.2019
11.10.2019
29.11.2019
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr .
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
V Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

starosta obce
Miloš Mikula

Uznesenie č.11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Raj. Lesnej schvaľuje:
a/finančný príspevok vo výške 1100€ za účelom dofinacovania školy v prírode pre
žiakov prvého stupňa a na lyžiarsky kurz pre žiakov druhého stupňa pre Základnú
školu v Rajeckej Lesnej
b/ žiadosť o schválenie príspevku zamestnávateľa na stravné lístky pre starostu obce v súlade
so zákonníkom práce. Starosta obce je odmeňovaný podľa zákona o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde nie
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je upravené stravovanie starostov obcí a primátorov miest. Starosta má nárok na stravné
lístky poskytované v súlade so zákonníkom práce po odsúhlasení poslancami, s účinnosťou
od nástupu do funkcie.
c/starostovi obce nákup majetku z obecných prostriedkov najviac do výšky 3500 €
d/starostovi obce 5 dní dovolenky na viac podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre
zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003
Z. z. , o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok
2018: čl. II bod 2 základná výmera dovolenky je 5. týždňov, dovolenka vo výmere 6. týždňov
patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalend. roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka
zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce je 9. týždňov v kalend. roku.
e/oslobodenie od poplatku za použitie sály na akciu „Silvester 2018“, ktorá sa
uskutoční dňa 31.12.2018 v sále Obecného úradu v Rajeckej Lesnej.
f/odo dňa zloženia predpísaného sľubu, t.j. od 21.12.2018 podľa §11 ods. 4 písm. k/
Zák. o obecnom zriadení 369/1990 a novely zákona 70/2018 Z. z. v znení neskorších
predpisov odmenu 20 €:
-poslancom Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej za účasť na jednom obecnom
zastupiteľstve
-členom, predsedom i neposlancom komisií Obecného zastupiteľstva v Rajeckej
Lesnej za jeden pracovný deň
ZA: Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Roman Pekný, Mgr.
Vencelová Katarína, Róbert Šustek, Pavol Vričan
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
V Rajeckej Lesnej dňa 31.12.2018

starosta obce
Miloš Mikula
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