Zápisnica

napísaná na 21. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom konaného dňa 26.10.2017 o 1700
hodine na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom
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Zápisnica
napísaná na 21. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 26.10.2017 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Jozef Nagy,
zástupca starostu obce za prítomnosti kandidáta na starostu Petra Ilčíka, ktorý získal
mandát v komunálnych voľbách dňa 14.10.2017. Ďalší prítomní:
Členovia OZ: Attila Bučai, Jozef Habardik, Terézia Ruhásová, Tibor Slávik
Kontrolórka obce Ing.M.Szoboszlaiová, občania obce.
1. Zástupca starostu obce pán Jozef Nagy, privítal prítomných a otvoril ustanovujúce
zasadnutie OZ, potom prečítal program zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Vystúpenie starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce
9. Určenie platu starostu
10. Diskusia
11. Záver
Program zasadnutia bol schválený /za 5 hlasov /
2. Zástupca starostu obce podal návrh na zapisovateľku.
Za zapisovateľku bola zvolená Viola Jancsárová / za 5 hlasov/
Zástupca starostu obce podal návrh na overovateľov zápisnice,
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 5 hlasov/
Attila Bučai, Jozef Habardik
3. Predsedkyňa okrskovej volebnej komisie sl.Hortolányiová oboznámila prítomných
s výsledkami voľby starostu konaných dňa 14.10.2017.
Za starostu obce bol zvolený Ilčík Peter (100 hlasov).
Výsledky volieb OZ berie na vedomie. Kópia zápisnice z volieb je prílohou tejto
zápisnice.
4. Ďalším bodom bolo zloženie sľubu zvoleného starostu. Text sľubu novozvoleného
starostu prečítal Ilčík Peter. Slovom „sľubujem“ a podpisom pod znenie sľubu
starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa funkcie a vedenia zasadnutia.
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5. Starosta obce poďakoval za dôveru občanom a prisľúbil, že bude pracovať za to
aby ochraňoval záujmy obce podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
6. Po vystúpení starosta obce prečítal nasledujúci bod programu zasadnutia:
- Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Členovia OZ schvaľujú pokračovanie podľa programu / za 5 hlasov /
7. Starosta obce sa vyjadril vo veci zriadenia obecnej rady tak, že na rozhodnutiach
OZ by sa mal podieľať každý poslanec, preto sa obecná rada zriaďovať nebude, ale
chce vytvoriť komisie: finančnú komisiu /člen ing. Ladislav Varga/ , komisiu pre
kultúru /člen Terézia Ruhásová/, komisiu pre šport /člen Jozef Habardik /.
8. Starosta obce požiadal V.Jancsárovú, aby oboznámila poslancov spôsobom ako sa
určuje plat starostu. Plat starostu sa určuje podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí.
Na základe §3: priemerná mesačná mzda za predchádzajúci kalendárny rok (912,eur) x platový stupeň podľa §4 ods.1 (1,65) + zvýšenie platu podľa §4 ods.2
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Starosta obce nežiada zvýšenie platu, preto výška platu starostu po výpočte je
1505,- eur (slovom tisícpäťstopäť) /za 5 hlasov/
9. Na záver starosta obce sa opýtal všetkých prítomných, či má niekto nejakú otázku.
Otázky neboli, preto poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Vo Vrbovej nad Váhom, 02.11.2017

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:
Ilčík Peter
starosta obce

Overovatelia:
Habardik Jozef ………………………….
Bučai Attila……….……………………...
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