Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šalov

Zápisnica
napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šalov
dňa 2. januára 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej
starostke obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
7. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
8. Určenie zástupcu starostky obce.
9. Určenie platu starostky.
10. Určenie sobášiaceho.
11. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila odchádzajúca starostka Božena Kapšová.

2. Určenie zapisovateľa.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Magdaléna Juhászová.

3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenej starostke obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Sylvia Pásztor oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov
samosprávy obce Šalov, ktoré sa konali 15.11.2014.
Výsledky volieb tvoria prílohu zápisnice.
Uznesenie 1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Šalov

berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia.
Po oznámení výsledkov volieb novozvolená starostka Mgr.Renáta Kassaiová prečítala zákonom predpísaný
slávnostný sľub starostu obce Šalov, ktorý následne potvrdila svojím podpisom. Po zložení sľubu a prevzatí insígnií
obce, ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ďalej viedla novozvolená starostka.

Uznesenie 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
konštatuje, že
že novozvolená starostka Mgr. Renáta Kassaiová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starostka obce požiadala p. Molnárovu, aby prečítala sľub poslancov OZ a novozvolených poslancov, aby svojim
podpisom potvrdili zloženie sľubu.

Uznesenie 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
konštatuje,
že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: E. Molnárová, G. Szabó, E. Bolemantová,
J. Homa, Zs. Štugel zložili zákonom predpísaný sľub.

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka obce prečítala program zasadnutia a navrhla doplniť bod č. 8 o príhovor starostky obce.
Doplnený program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za: E. Molnárová, G. Szabó, E. Bolemantová, J. Homa, Zs. Štugel
proti: zdržal sa: -

Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
doplnený program ustanovujúce zastupiteľstvo.

7. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Starostka obce predložila návrh na zloženie komisií:

- mandátová komisia
E. Molnárová, Zs. Štugel,, E. Bolemantová
- návrhová komisia
E. Molnárová, Zs.Štugel, G. Szabó
- overovatelia zápisnice
E. Bolemantová, E. Molnárová
Poslanci návrh jednomyseľne schválili:
Hlasovanie: za: E. Molnárová, G. Szabó, E. Bolemantová, J. Homa, Zs. Štugel
proti: zdržal sa: -

Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
zloženie mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

8. a) Príhovor starostky
b) Určenie zástupcu starostky obce

a) Starostka obce prečítala príhovor k poslancom a ostatným prítomným.
Príhovor starostky obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
b) Mgr. Kassaiová uviedla, že svojho zástupcu určí na najbližšom zasadnutí, t.j. vo februári.

Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
berie na vedomie
odklad určenia zástupcu starostky obce.

9. Určenie platu starostky.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Kovács A. prečítala dôvodovú správu na základe ktorej sa určuje plat starostky
obce.
Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže zvýšiť plat až o 70%. Poslankyňa
p. Molnárová navrhla, aby sa určil na začiatok základný plat starostky a podľa preukázaných výsledkov sa môže
v budúcnosti zvýšiť.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OcZ jednomyseľne schválili základný plat starostky.
Hlasovanie: za: E. Molnárová, G. Szabó, E. Bolemantová, J. Homa, Zs. Štugel

proti: zdržal sa: -

Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na určenie platu starostky obce Šalov
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 v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom základný mesačný
plat starostky obce Šalov Mgr. Renáty Kassaiovej s účinnosťou od 2.1.2015.

10. Určenie sobášiaceho.
Starostka obce navrhla na akt vykonávania sobášenia poslankyňu E. Molnárovú a starostku obce Mgr. Renátu
Kassaiovú.
Poslanci obce návrh jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za: E. Molnárová, G. Szabó, E. Bolemantová, J. Homa, Zs. Štugel
proti: zdržal sa: -

Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na určenie sobášiaceho
poveruje
vykonávaním aktu sobášenia starostku obce Mgr. Renátu Kassaiovú a poslankyňu Evu Molnárovú.

11. Záver.
Poslanci určili termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na mesiac február.

Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
určuje
termín na ďalšie zasadnutie OcZ na mesiac február

V tomto bode sa starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Zapisovateľka: M. Juhászová

Overovatelia zápisnice:
Edita Bolemantová
Eva Molnárová

Zverejnené 4.2.2015 -BK-

