Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 18.03.2015
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Úprava rozpočtu
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Ing. Bibiana Naďová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom schôdze obecného zastupiteľstva. Zo strany poslancov
neboli k uvedenému programu vznesené žiadne pripomienky, poslanci hlasovaním jednohlasne
schválili program obecného zastupiteľstva.
Za overovateľov zápisnice určila Ing. Janu Dedíkovú a p. Róberta Gajdoša, zapísaním zápisnice
určila Emíliu Havierníkovú.
2. Úprava rozpočtu
Starostka obce informovala poslancov o nefunkčnosti vozidla TATRA 148 CAS, ktoré už nie je
možné opraviť. Obec je nútená zakúpiť iné vozidlo na vývoz odpadových vôd. Poslanci navrhli
zakúpiť zachovalé funkčné vozidlo TATRA 815 CAS. Ponúknuté vozidlá posúdia poslanci p. Róbert
Gajdoš a p. Michal Hovorka spolu s p. Jozefom Vavrom – vodičom obce. S ponúkaných vozidiel
vyberú najvhodnejšie. Poslanci určili limit na zakúpenie vozidla, nakoľko použité finančné
prostriedky na nákup vozidla budú z rezervného fondu. Zároveň určili limit finančných prostriedkov
z rezervného fondu, ktorým budú uhradené náklady na realizáciu projektu „SO 201 Odvedenie
prívalových vôd z MK k jazeru“.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
I. b e r i e n a v e d o m i e:
a) nefunkčnosť vozidla TATRA 148 CAS, nutnosť zakúpiť vozidlo TATRA 815 CAS
a stanovenie limitu na zakúpenie vozidla,
b) stanovenie limitu na realizáciu projektu „SO 201 Odvedenie prívalových vôd z MK k jazeru“,
II. s ch v a ľ u j e:
a) použitie rezervného fondu do výšky 15 000,00 € na zakúpenie vozidla TATRA 815 CAS,
b) použitie rezervného fondu do výšky 20 000,00 € na realizáciu projektu „SO 201 Odvedenie
prívalových vôd z MK k jazeru“,
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

2. strana zápisnice zo zasdnutia OZ

3. Rôzne
a) Prerokovanie platu starostky obce
V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v platnom znení, obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje
(§4 ods.4 zákona o platových pomeroch). Plat starostky obce sa vypočíta v závislosti od zverejnenia
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, obec valorizuje starostovi plat
každoročne. Povinnosť vyplýva z § 3 zákona o platových pomerov starostov. Priemerná mzda za rok
2014 bola zverejnená Štatistickým úradom SR dňa 06.03.2015. Priemerná mesačná nominálna mzda
zamestnanca hospodárstva SR v roku dosiahla 858 €. Poslanci podľa hore uvedeného zákona opäť
prejednali plat starostky a ponechali zvýšenie platu o 13 %.
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach určuje plat starostky v zmysle §11 ods.4,
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest,
v znení neskorších predpisov plat starostky obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4,
ods.1 bod 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, zvýšený o 13 % v zmysle § 4
ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Trenčianske
Bohuslavice je 1599,74 € . Podľa §3 ods.1 hore uvedeného zákona je plat starostky 1600,00 € pred
zdanením.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

4. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
5. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia: Ing. Jana Dedíková
Róbert Gajdoš
Zapisovateľka: Emília Havierníková
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