Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 6.12.2014
1/ Otvorenie rokovania :
a) Starosta obce privítal novozvolených poslancov OZ a občanov
b) Za overovateľov boli určení : PaedDr.Zuzana Vaňková a Mgr.Filip Pudmarčík
c) Za zapisovateľku bola určená : Hoffmannová Anna
2/ Predseda Miestnej volebnej komisie Jana Herchlová prečítala výsledky volieb
do orgánov samosprávy obcí zo dňa 15.11.2014.
3/ Zloženie sľubu : Starosta obce RNDr.Ing.Mgr.Radovan Mičunek, PhD. zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
Poslanci : Ing.Magdaléna Danihelová, Mária Jurišová, Iveta Koleková, PaedDr.Zuzana
Vaňková a Mgr.Filip Pudmarčík zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
4/ Poslanci OZ jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia OZ.
1)
2)
3)
4)
5)

poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať OZ podľa zákona
zriadenie komisií pri OZ
určenie platu starostu
diskusia
záver

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22 /2014 zo dňa 6.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
• berie na vedomie
- Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy konaných 15.11.2014
• konštatuje, že
- opätovne zvolený starosta obce RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
• Ing. Magdaléna Danihelová

•
•
•
•

Mária Jurišová
Iveta Koleková
Mgr. Filip Pudmarčík
PaedDr. Zuzana Vaňková

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI5/ Obecné zastupiteľstvo poverilo poslankyňu Máriu Jurišovú za oprávnenú osobu
na zvolávanie a vedenie rokovaní OZ podľa zákona 369/1990 Zb.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. č. 23 /2014 zo dňa 6.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
• poveruje poslankyňu Máriu Jurišovú zvolávaním a vedením rokovaní obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI-

6/ Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo vytvorenie stálej komisie na ochranu
verejného záujmu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.§ 15 a § 19 Štatútu obce Píla
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 24 /2014 zo dňa 6.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení a § 19 Štatútu obce Píla
• berie na vedomie návrh na vytvorenie stálej komisie Obecného zastupiteľstva v Píle
• schvaľuje vytvorenie stálej komisie na ochranu verejného záujmu
Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI7/ Určenie platu starostu :
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest určili výšku platu starostu obce
Píla na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013 : 824 €
na základe informácie ŠÚ SR z 5.3.2014 a násobku 1,49 v obci do 500 obyvateľov.
Ná základe diskusie k tomuto bodu na návrh poslankyne p. Vaňkovej a po následnej diskusii OZ
schválilo navýšenie úväzku starostu obce na 80% úväzok – jednohlasne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 25 /2014 zo dňa 6.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v platnom znení
• konštatuje, že v obci Píla podľa počtu obyvateľov prislúcha starostovi obce na základe § 4, ods. 9 presnú
výšku platu starostu obce Píla stanovenú v eurách na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve za rok 2013 s výpočtom:
- priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2013: 824,- € na základe informácie
Štatistického úradu SR z 5.3.2014
- násobok podľa § 4 ods. 1 – tabuľka podľa počtu obyvateľov: 1,49 násobok v obciach do 500 obyvateľov
824 x 1,49 = 1227,76 € premietnuté do 80% úväzku : 1227,76 * 0,8 = 983,208 € sa zaokrúhľuje na celé euro nahor čo
činí hrubý príjem = 983,- €

•

schvaľuje plat starostu obce vo výške základného platu premietnutého do 80% úväzku

Počet poslancov s mandátom: 5

Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom5 ZA-5 _/ZDRŽ-___/PROTI8/ Záver : Diskusia
Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, starosta obce poďakoval poslancom a občanom
za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
V Píle : dňa 6.12.2014
overovateľia zápisnice

----------------

----------------

---------------starosta obce

