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                                          U Z N E S E N I E  č. 5/2022 
  z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Karná  
                                         zo dňa 25.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Karnej 
A. Berie na vedomie 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce oznámené predsedom MVK 
2. vystúpenie starostu obce 
3. určenie zapisovateľky p. Brehovskej Márie z ustanovujúceho zasadnutia  
    Obecného zastupiteľstva 
4. overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
    p. Bc. Čamákovej Marty, p. Ľubomír Hodor 
B. Konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce p. Hodor Anton zložil zákonom predpísaný sľub  
    starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub    
    poslanca obecného zastupiteľstva : 
    p. Bachurová Viera,  p. Bc. Čamáková Marta, p. Ľubomír Hodor, p.  Jurko  
    Miloš, p. Patrik Straňak 
 C. Schvaľuje 
1. návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Karnej  
2. návrhovú komisiu v zložení p. Patrik Straňak, p. Bachurová Viera 
3. v zmysle § 13, ods.4, písm. e zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom  
    zriadení, v znení neskorších zmien a a doplnkov, v nadväznosti na § 3 a 4  
    zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch  
    starostov obcí a primátorov miest v znení zákona NR SR č. 320/2018 Z.z.  
   starostovi obce Karná p. Antonovi Hodorovi základný mesačný plat   
    výške 1,63 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve z roku 2021  
    ( 1.211 eur ), čo predstavuje sumu 1. 999.- eur, s účinnosťou od 26.11.2022.  
     V zmysle § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 v znení neskorších zmien  
     a doplnkov určuje starostovi obce Karná Antonovi Hodorovi zvýšenie  
     základného platu vo výške 30 %  čo predstavuje sumu 599,70 eur, vyplácanú 
´    mesačne s účinnosťou od 26.11.2022. Plat starostu obce spolu 2.598,70 eur.  
    Takto  priznané platové  podmienky budú vyplácané po dobu, kým sa  
     nezmenia platové predpisy a priemerná mesačná mzda v národnom 
     hospodárstve. Z uvedeného platu budú vykonávané zákonné zrážky. 
4. zakúpenie Mikulášskeho darčeka pre detí do 15 rokov v sume 5.- € na dieťa 
D.  Poveruje 
1. poslanca p. Miloša Jurka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného  
    zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 
    5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
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   v znení neskorších predpisov 
E. Určuje: 
1.V súlade s § 13 b, ods.1 Zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení  
    v znení neskorších predpisov a doplnkov za zástupcu starostu obce Karná pre  
    volebné obdobie 2022 – 2026 poslankyňu p. Bc. Čamákovú Martu 
F. Zriaďuje  
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných 
funkcionárov 
: volí 
A/  predsedu komisie : Bc. Čamáková Marta 
B/  členov komisie :     Viera Bachurová 
                                      Patrik Straňak  
G: volí    
1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 385/2022 Z.z. o sudcoch a o zmene  
    a doplnení niektorých zákonov, za prísediaceho na Okresnom súde  Humenné,  
    Mgr. Maroša Kobaka, bytom Karná 12. 
H. Vyhlasuje 
1. Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Karná v súlade s § 18a 
    ods. 1-4 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších   
    predpisov. 
 
V Karnej, 25.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Hodor Anton 
                                                                                        starosta obce 
 
 


