Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trenčianske Bohuslavice,
zo dňa 03.12. 2018.

Program:

5.
6.
7.
8.
9.

Úvodné náležitosti:
a)
Otvorenie zasadnutia.
b)
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c)
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
d)
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e)
Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f)
Vystúpenie starostu.
Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva.
Poverenie poslanca zastupovaním starostky.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Určenie platu starostu obce.
Rôzne.
Záver.

1.

Úvodné náležitosti.

1.

2.
3.
4.

1a) Starostka obce Ing. Bibiana Naďová otvorila zasadnutie usanovujúceho zasadnutia a privítala
všetkých prítomných.
1b) Za zapisovateľku bola určená Emília Havierníková, za overovateľov zápisnice boli určení Róbert
Gajdoš a František Kankara.
1 c) Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Predseda miestnej volebnej komisie Darina Kosová informovala prítomných o výsledkoch volieb
do samosprávy obce. Oboznámila ich, že dňa 21.11.2018 p. Darina Jurigová sa písomne vzdala
mandátu poslanca do obecného zastupiteľstva. Podľa počtu odovzdaných platných hlasov 1.
náhradník
za poslanca do obecného zastupiteľstva bola zvolená Ing. Gabriela Kukučová.
Predseda miestnej volebnej komisie p. Darina Kosová odovzdala osvedčenie novozvolenej
starostke a poslancom novozvoleného zastupiteľsva.
1 d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce.
Novozvolená starostka Darina Jurigová zložila a podpísala sľub starostu. Ing. Bibiana Naďová
odovzdala novozvolenej starostke insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia.
1e) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Starostka p. Darina Jurigová prečítala sľub poslanca. Poslanci novozvoleného zastupiteľstva p.
Róbert Gajdoš, p. Michal Hovorka, p. František Kankara, Mgr. Monika Kosová, Mgr. Zuzana
Krištofovičová, Ing. Gabriela Kukučová, p. Radoslav Uko podpísali sľub poslanca.

2.
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1 f) Príhovor novozvolenej starostky.
Novozvolená starostka privítala všetkých prítomných, poďakovala sa za účasť na verejnom
zasadnutí. Poďakovala sa za účasť vo voľbách. Zablahoželala novozvoleným poslancom. Popriala
im veľa odhodlania, dobrých úmyslov a múdrosť pri výkone poslaneckých povinností. Vyhlásila,
že chce zjednocovať občanov obce a vytvárať príjemné prostredie pre každodenný život.
Záverom povedala, že len spoločným úsilím, trpezlivosťou, rešpektovaním sa, hľadaním
spoločného riešenia dosiahneme spokojnosť nás všetkých.
2.

Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo doplnilo program o bod oznámenie starostky o poverení poslanca
zastupovaním starostky. Za overovateľov zápisnice boli určení František Kankara, Michal
Hovorka.

3.

Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
Za predsedu mandátovej komisie bol zvolený poslanec Michal Hovorka, za členov mandátovej
komisie boli zvolení poslanci František Kankara, Mgr. Zuzana Krištofovičová.
Mandátová komisia zvolená na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Trenčianskych Bohuslaviciach dňa 03.12.2018 prehlasuje, že starosta obce a poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub, prevzali si osvedčenie o zvolení a konštatuje, že
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v počte 7 prítomných poslancov, nakoľko celkový
počet poslancov je 7.

4.

Poverenie poslanca zastupovaním starostky.
Starostka obce p. Darina Jurigová podľa § 13 o obecnom zriadení poveruje
starostky poslanca Radoslava Uku počas celého funkčného obdobia.

zastupovaním

5.

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení.
Podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení poveruje Michala Hovorku. Poverený poslanec je oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

6.

Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady.
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach zriadilo obecnú radu, za jej členov zvolili
poslancov Radoslava Uku, Mgr. Moniku Kosovú a Mgr. Zuzanu Krištofovičovú.

7.

Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov, určenie náplne ich práce.
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach zriaďuje komisie:
a) finančnú, sociálnu, správa majetku, pre výkon verejnej funkcie
b) stavebnú a ochrana životného prostredia
c) kultúrnu
a) predsedu komisie finančnej, sociálnej, správy majetku
pre výkon verejnej funkcie:
Mgr. Zuzana Krištofovičová
členovia komisie:

a) poslanci

Róbert Gajdoš
Michal Hovorka
Radoslav Uko
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b) predsedu komisie stavebnej a ochrany
životného prostredia:
členovia komisie:

a) poslanci:

c) predsedu kultúrnej komisie:
členovia komisie:

a) poslanci

Michal Hovorka
Róbert Gajdoš
František Kankara
Radoslav Uko
Radoslav Uko
Róbert Gajdoš
Michal Hovorka
František Kankara
Mgr. Monika Kosová
Mgr. Zuzana Krištofovičová
Ing. Gabriela Kukučová

8. Určenie mesačného platu starostky obce.
Určenie platu starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm.i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
podmienkach starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Starostovi obce patrí
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Násobok podľa počtu obyvateľov
pre obec Trenčianske Bohuslavice je 1,83. Obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona 253/1994
Z.z. v znení neskorších predpisov. Priemerná mesačná mzda pracovníka v národnom hospodárstve
SR za rok 2017 je 954,00 € x 1,83 násobok = 1745,82 €. (1,83 násobok je stanovený pre obec
s počom obyvateľov od 501 do 1000). Návrh na zvýšenie platu starostu predniesol poslanec Michal
Hovorka, navrhol zvýšenie o 60 %, za zvýšenie platu starostu o 60 % nehlasoval nikto z poslancov.
Návrh zvýšenia platu v zmysle § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov je
o 50 %.
9. Rôzne
10. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov novozvolená starostka obce ukončila ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

__________________________
Darina Jurigová
starostka obce

Overovatelia:
Zapisovateľka:

Róbert Gajdoš
František Kankara
Emília Havierníková

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

