Zápisnica č.7/2014
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15.12.2014 o 15,00 v zasadačke OcÚ
v Ratnovciach
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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
15.12.2014 o 15,00 v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach.
Prítomní: Vavro Štefan, Mgr. Andrej Petrík , Vavro Roman, Martin Homola
Milan Boďo ,Štefan Tvaroška, Ivana Balleková

Starosta obce Martin Adamča privítal novozvoleného starostu a poslancov na OZ
Overovatelia: Martin Homola..............………………...........
Mgr.. Andrej Petrík

…………………………

Program ustanovujúceho zasadnutia OZ:
1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.Oznámenie výsledkov volieb. /predseda miestnej volebnej komisie/
4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
5.Zloženie sľubu poslancov.
6.Vystúpenie novozvoleného starostu.
7.Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov komisií a ich členov.
8.Schválenie platu starostu.
9.Schválenie uznesenia .
10.Záver.

K bodu č.1
––––––––Starosta obce Martin Adamča privítal novozvoleného starostu a novozvolených poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ratnovciach na ustanovujúcom zasadnutí OZ.
K bodu č. 2
––––––––Zapisovateľkou bola určená Bednárová Alena, Overovatelia zápisnice: Martin Homola a Andrej
Petrík.
K bodu č. 3
––––––––S výsledkami volieb zo dńa 15.11.2014 oboznámila poslancov predsedníčka MVK
v Ratnovciach Mgr.Zuzana Prouzová. Prečítala celú zápisnicu MVK .
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K bodu č.4
––––––––Novozvolený starosta obce zložil sľub starostu obce pre budúce štvorročné volebné obdobie.
Na znak súhlasu ho podpísal.
K bodu č.5
––––––––Potom postupne zložili sľub všetci zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Ratnovciach.
Na znak súhlasu ho všetci podpísali.
K bodu č.6
––––––––Poslanci si vypočuli príhovor novozvoleného starostu obce.
Starosta povedal, že nás čakajú 4 roky práce. Verím, že sa nám podarí vytvoriť správny tím, aby
sme všetci ťahali za jeden „povraz“, len tak spolu niečo dokážeme.
Ďakujem tu prítomnému odchádzajúcemu starostovi obce p. Martinovi Adamčovi za uplynulé
obdobie. Považujem za veľmi dôležité, že obec má stabilnú ekonomickú situáciu , nie je zadĺžená
nemá žiaden úver.
.
K bodu č.7
––––––––Starosta informoval poslancov, že podľa platného zákona potrebuje mať určeného poslanca ktorý
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta , ods.
3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Navrhol ,aby to bol Štefan Vavro.
K bodu č.8
––––––––Potom starosta obce navrhol predsedov komisií , ktoré budú zriadené . Tieto komisie budú plniť
funkciu poradnú. Vymenované komisie sú v uznesení tohto OZ. Zoznam členov jednotlivých
komisíí si predsedovia prinesú na budúce pracovné zasadnutie. Bolo by dobre aby komisie boli 5
členné aby boli funkčné .

K bodu č.9
––––––––Obec Ratnovce má na základe §10, písm . a/. zákona č.387/2002 zriadený krízový štáb obce,
ktorý v prípade potreby riešenia a riadenia povodňových záchranných prác bude túto činnosť
vykonávať v plnej miere. Predsedom krízového štábu je starosta obce.
Krízový štáb obce Ratnovce tvoria občania Ratnoviec.
Navrhol aby všetci poslanci boli členmi .
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K bodu č.10
––––––––Posledným bodom bol plat starostu obce. Podľa zákona má naša obec viac ako 1000
obyvateľov a tak koeficient prepočtu je priemerná mzda v národnom hospodárstve krát jej 1,98
násobok.
Obecné zastupiteľstvo v Ratnovciach určuje v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu obce Petra Gogola vo
výške :Koeficient je 1,98 násobok priemernej mzdy ktorá je v roku 2013 / 824,-€/ . Obecné
zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodlo. Starostovi patrí mesačný plat vo výške priamo
určenej zákonom, §4 odsek 9 plat starostu je 1632,00€.Tento plat patrí starostovi už od
15.12.2014.

Na záver sa prečítali prijaté uznesenia tohto zastupiteľstva, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
Týmto starosta ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť.

Overovatelia: : Martin Homola ………………....................
Mgr.. Andrej Petrík

…………………………

Peter Gogol
Starosta obce Ratnovce
Zápisnicu napísala: Alena Bednárová
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