Obec Horné Strháre
Obecný úrad Horné Strháre č.29, 991 03 Pôtor

POZVÁNKA
Podľa § 13 ods.2, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Horné Strháre zvoláva ustanovujúce a I.
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce na deň
4. decembra 2018 o 18,00 hodine
v kultúrnom dome v Horných Strhároch
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce , prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie platu starostu
9. Určenie mesačnej odmeny zástupcu starostu a poslancov OZ
11. Návrh na uznesenie ustanovujúceho zasadnutia OZ
12. Záver

Juraj Pastorok
starosta obce

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Horné Strháre,
konaného dňa 4.12.2018

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie
osvedčení o zvolení
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a
prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
6. Vystúpenie starostu obce
7. Poverenie poslanca OZ , ktorý bude zastupovať starostu obce a
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a
členov
9. Určenie platu starostu
10. Určenie mesačnej odmeny zástupcu starostu obce a poslancov OZ
11. Návrh na uznesenie ustanovujúceho zasadnutia OZ
12. Záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Juraj Pastorok.
K bodu 2.
Za overovateľov zápisnice a zapisovateľa boli určení: Fajčík Martin
Kurecová Ingrida
K bodu 3.
S výsledkami voľby starostu a volieb do OZ oboznámila prítomných
predsedníčka komisie Mgr. Anna Horváthová, zároveň odovzdala novozvolenému
starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení. Správa o výsledku volieb sa prikladá
ako súčasť zápisnice.
K bodu 4 a 5.
Novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci OZ zložili do rúk
predsedníčky volebnej komisie zákonom predpísaný sľub a prevzali osvedčenia o
zvolení.
K bodu 6.
Po zložení sľubu sa vedenia ujal novozvolený starosta obce a v krátkom
príhovore oboznámil prítomných s úlohami ktoré nás čakajú v nastávajúcom
volebnom období.

K bodu 7.
Starosta obce Horné Strháre v zmysle zákona 369/1990 Zb. o OZ v znení
neskorších zmien a doplnkov podľa § 13b odst.1 písomne poveril pani poslankyňu
OZ Horné Strháre Júliu Urbanovú zastupovaním starostu obce a oprávnením
zvolávať a viesť zasadnutia OZ. Písomné poverenie sa prikladá ako súčasť
zápisnice.
K bodu 8.
V zmysle zákona NR SR č. 154/2011 a zákona NR SR č. 253/2004 Z.z o právnom
postavení a platových pomeroch starostu obce bola stanovená základná mesačná
mzda starostu obce Horné Strháre takto:
1. Priemerný plat pracovníka v NH 2017
954 €
2. V zmysle zákona NR SR č. 154/2011 Z.z článok 1 ods. 2 je starosta zaradený do 1
platovej skupiny s počtom obyvateľov do 500 s koeficientom 1,65
1574,10
Úväzok starostu obce od 4.12.2018

0,8

Základná mzda

1259,00 €

K bodu 9.
Zástupcovi starostu obce bola určená mesačná odmena 60 € a poslancom OZ
8 € v zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ obce Horné Strháre.
K bodu 10.

Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Horné Strháre zo dňa 4.12.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo :
1. Informáciu o výsledku voľby starostu a volieb do OZ
2. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce a zvolávať a viesť
zasadnutia OZ 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
3. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
4. Návrh na určenie mesačnej odmeny zástupcu starostu obce a poslancov OZ
Uznesenie č.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch
A. berie na vedomie
1. Výsledky voľby starostu a volieb do OZ
2. Vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje že
1. Novozvolený starosta obce Richard Kurec zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ:
Miroslav Ďurčov

Martin Fajčík
Ingrida Kurecová
Lucia Nováková PaeDr.
Júlia Urbanová

Uznesenie č.2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch
poveruje
poslanca Júliu Urbanovú zastupovaním starostu , zvolávaním a vedením
zasadnutí OZ

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Horných Strhároch
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a v zmysle novely zákona zo dňa 24.10.2018 ktorá nadobúda účinnosť od 1.12.2018
v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najviac v rozsahu
určenom doterajším Obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu Richarda Kureca vo výške 1259,00 €.
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Disponovanie s finančnými prostriedkami môže vykonávať každý disponent
samostatne s pečiatkou.
K bodu 12.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce ustanovujúce zasadnutie
ukončil.

Zapisovateľka zápisnice………………………

Overovatelia: ….....................
….....................

starosta obce: Richard Kurec

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

