Z Á P I S N I C A
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom,
konaného dňa 30. novembra 2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľka Pašiaková Vlasta
Navrhovateľka: Mgr. Hutková Božena
Overovatelia zápisnice: 1. Šaliga Roman
2. Grendelová Eva
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa a overovateľov
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Určenie platu starostu obce
7. Rôzne
8. Návrh uznesenia
9. Záver

K bodu 1
Starosta obce Mgr. Bodnár Dušan privítal prítomných poslancov OZ, predsedu
miestnej volebnej komisie a otvoril 1. zasadnutie OZ. Oboznámil prítomných
s programom.
K bodu 2
Starosta obce podal návrh za člena návrhovej komisie: Mgr. Hutková Božena.
Návrh za overovateľov zápisnice: Šaliga Roman, Grendelová Eva.
Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 3
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie v Ratkovskom Bystrom Mgr. Mičíková
Ľudmila oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí
v Ratkovskom Bystrom a odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce
a poslanom novozvoleného zastupiteľstva.
K bodu 4
Novozvolený starosta obce Mgr. Bodnár Dušan zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce a po prevzatí insígnií prevzal vedenie ustanovujúceho zastupiteľstva.
K bodu 5
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Ing. Boroš Marcel
Grendelová Eva
Mgr. Hutková Božena

Pašiak Emil
Šaliga Roman
K bodu 6
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v zmysle platnej legislatívy je
potrebné schváliť plat novozvolenému starostovi obce podľa priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá
v roku 2017 dosiahla výšku 954,- €. Poslankyňa Mgr. Hutková Božena navrhuje, aby bol
plat novozvoleného starostu obce s účinnosťou od 01.12.2018 vo výške 1,65 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zvýšený o 10,0 %, čo
by činilo 1 733,- €. K návrhu neboli žiadne pripomienky.
Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 7
Rôzne - starosta obce Mgr. Bodnár Dušan poveril zastupovaním starostu obce Ing.
Boroša Marcela. Poslancov OZ informoval o „Mikulášskom zájazde pre deti“ dňa
1.12.2018 na detský muzikál do Prešova a „Posedenie so seniormi a privítanie
novonarodených detí“ dňa 15.12.2018. Ďalej starosta obce informoval prítomných
o pracovných plánoch v novom volebnom období. Poslancom OZ odovzdal karty zliav
a benefitov – platinum city card.
K bodu 8
Členka návrhovej komisie Mgr. Hutková Božena predniesla návrh uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia OZ a poslanci OZ tento návrh schválili:
Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 9
Záver – na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa iné neprejednávalo a starosta obce
poďakovaním za účasť ustanovujúce obecné zastupiteľstvo ukončil.

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta

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

Overovatelia zápisnice:

1. Šaliga Roman

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

2. Grendelová Eva

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

V Ratkovskom Bystrom, dňa 30.11.2018

........................................
Mgr. Bodnár Dušan
starosta obce

