Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Richvalde
konaného dňa 12.decembra 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Richvald
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov
5. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
6. Schválenie programu zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
9. Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov a nezlučiteľnosť funkcií
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií
a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií
11. Určenie obvodov pre poslancov OZ
12. Schválenie platu starostu obce
13. Rôzne-diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Anna Foľtová, odovzdavajúca starostka
obce. Privítala prítomných a odovzdala slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie, aby
oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí.
K bodu 2
Predsedníčka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
konali 15.novembra 2014, Anna Svobodová, oznámila prítomným výsledky volieb na starostu
obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.
K bodu 3
Odovzdávajúca starostka obce, Ing. Anna Foľtová, vyzvala novozvolenú starostku obce
Richvald, Mgr. Zuzanu Germanovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Novozvolená starostka obce, Mgr. Zuzana Germanová, zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce, čo potvrdila svojim podpisom – príloha zápisnice. Odovzdavajúca starostka
obce, Ing. Anna Foľtová, odovzdala Mgr. Zuzane Germanovej insígnie obce a zablahoželala
jej k zvoleniu do funkcie, predsedníčka MVK odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu
obce.
K bodu 4
Mgr. Zuzana Germanová vyzvala najstaršiu novozvolenú poslankyňu OZ, Magdalénu
Tejovú, aby prečítala za všetkých zvolených poslancov OZ sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva. Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva potvrdili zloženie sľubu svojim
podpisom - príloha zápisnice a predsedníčka MVK im odovzdala osvedčenie o zvolení za
poslanca OZ.

K bodu 5
Mgr. Zuzana Germanová, novozvolená starostka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu
a ostatným hosťom príhovor. Obecné zastupiteľstvo príhovor novozvolenej starostky obce
vzalo na vedomie.
K bodu 6
Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie nasledujúce body už uvedeného
programu rokovania OZ a to od poradového čísla programu 7. OZ nasledujúce body
programu rokovania schválilo.
K bodu 7
Za zapisovateľa zápisnice bola schválená Magdaléna Tejová, za overovateľov zápisnice
boli schválení: Mária Germanová a Anna Svobodová.
K bodu 8
OZ zvolilo:
mandátovú komisiu v zložení: Ján Svoboda, Maroš German, Branislav Ildža
návrhovú komisiu v zložení: Magdaléna Tejová, Mária Germanová
volebnú komisiu v zložení: Tej Jozef, Tej Martin
K bodu 9
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie, Anna Svobodová, podala Obecnému
zastupiteľstvu správu o overení platnosti voľby starostu a poslancov a nezlučiteľnosť funkcií ,
v ktorej bolo konštatované, že neboli porušené ustanovenia zákona o nezlučiteľnosti funkcií
a bola overená platnosť voľby. Správa tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo správu
vzalo na vedomie.
K bodu 10
Návrh na zriadenie obecnej rady OZ zamietlo z dôvodu malého počtu poslancov OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie uvedených komisií a ich predsedov.
1.Komisia finančná, inventarizačná, obchodu a služieb, sociálnych veci
Predseda komisie: Jozef Tej
2. Komisia stavebná, bytová, životného prostredia
Predseda komisie: Maroš German
3. Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže
Predseda komisie: Branislav Ildža
4. Komisia verejného poriadku a pre rómske otázky
Predseda komisie: Ján Svoboda
5. Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda komisie: Mária Germanová
Na najbližšie zasadnutie OZ predsedovia schválených komisií predložia návrhy na členov
komisií pri OZ z radov poslancov OZ a občanov obce Richvald, taktiež predložia plán práce
jednotlivých komisií.
K bodu 11
OZ rozhodlo, že rozdelenie obvodov podľa súpisných čísiel, ktoré budú mať na starosti
jednotliví poslanci OZ sa pripraví na nasledujúce rokovanie OZ.
K bodu 12
V tomto bode rokovania poslanci OZ schválili s účinnosťou od 12.decembra 2014 plat
starostu obce vypočítaný podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest -§ 4. Výpočet platu tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 13
V bode rôzne-diskusia poslanci OZ schválili
- Zástupcu starostu obce Richvald, Martina Teja, Richvald 206, ktorý je zároveň
Konanie nasledujúceho zasadnutia OZ na deň 15.12.2014 .

K bodu 14
Návrhová komisia predniesla OZ návrh na uznesenie. Poslanci OZ predložené návrhy na
uznesenie 1-4 schválili. Uznesenia číslo 1-4 tvoria prílohu zápisnice.
K bodu 15
Po prerokovaní všetkých bodov schváleného programu starostka obce, Mgr. Zuzana
Germanová, zasadnutie OZ ukončila.

Zapísala: Magdaléna Tejová

Mgr. Zuzana Germanová
starostka obce

Za overovateľov zápisnice:
Mária Germanová

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

Anna Svobodová

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

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
RICHVALD
zo dňa 12.decembra 2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Zvolenie zástupcu starostu obce
3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce,
voľba členov a predsedov komisií
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V RICHVALDE

U Z N E S E N I E číslo 1

Obecné zastupiteľstvo v RICHVALDE na svojom ustanovujúcom zasadnutí
konanom dňa: 12. decembra 2014 po prerokovaní:

A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e , že
1. novozvolená starostka obce, Mgr. Zuzana Germanová, zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Mgr. Mária Germanová
Bc.Maroš German
Bc.Branislav Ildža
Ján Svoboda
Jozef Tej
Martin Tej
Magdaléna Tejová

Mgr.Zuzana Germanová
starostka obce

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V RICHVALDE

U Z N E S E N I E číslo 2

Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dňa 12.decembra 2014
A. S C H V A Ľ U J E:
zástupcu starostu obce poslanca OZ: Martina TEJA, Richvald 206

Mgr.Zuzana Germanová
starostka obce

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V RICHVALDE

U Z N E S E N I E číslo 3
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dňa 12.decembra 2014 po prerokovaní
A. z r i a ď u j e
komisie:
1.Komisia finančná, inventarizačná, obchodu a služieb, sociálnych vecí
2. Komisia stavebná, bytová, životného prostredia
3.Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže
4. Komisia verejného poriadku a pre rómske otázky
5. Komisia pre ochranu verejného záujmu

B. v o l í
1.
predsedu komisie finančnej, inventarizačnej, obchodu a služieb, sociálnych vecí
Jozef Tej, Richvald 239 – poslanec OZ
2.
predsedu komisie stavebnej, bytovej, životného prostredia
Maroš German, Richvald 231 – poslanec OZ
3.
predsedu komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
Branislav Ildža, Richvald 240 – poslanec OZ
4.
predsedu komisie verejného poriadku a pre rómske otázky
Ján Svoboda, Richvald 93 – poslanec OZ
5.
predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu
Máriu Germanovú, Richvald 118 – poslankyňu OZ

C. DOPORUČUJE:
Predsedom zriadených komisií na nasledujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
predložiť návrh na členov komisie z radov poslancov OZ a odborníkov z radov
obyvateľov a plán práce komisií.

Mgr. Zuzana Germanová
starostka obce

O B E C NÉ ZASTUPITE ĽSTVO V RI C HVALDE

U Z N E S E N I E číslo 4

Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dňa 12.decembra 2014

určuje
v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. § 4 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný
plat starostu obce:

Mgr. Zuzane Germanovej vo výške 1 360,00 €
s účinnosťou od 12.decembra 2014.

Výpočet:
1.priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 :
824,00 €
2. počet obyvateľov obce Richvald k 31.12.2013:
3. koeficient:

978
1,65 násobok

824 x 1,65 = 1359,60 zaokr. 1360,

Mgr. Zuzana Germanová
starostka obce

