
Zápisnica

Z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva Vyšný Mirošov
konaného dňa 16.11.2018

Číslo: U/2018

Prítomní poslanci:   Juraj Petrisko, Peter Bochnovič, Michal Miko, Ladislav Ferenc,
Emil Cina
Ospravedlnení poslanci: 
Neospravedlnení poslanci: 
Prítomní: Gabriela Pavelčáková

Program:
1.  Úvodné náležitosti:
     a/  Otvorenie zasadnutia, štátna hymna
     b/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
     c/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

a odovzdanie  osvedčení  o  zvolení  novozvolenému  starostovi  a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.

     d/  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
     e/  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
     f/  Vystúpenie starostu.
2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 
4.  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
5.  Určenie platu starostu obce, určenie odmien poslancov OZ a členov komisií.
6.  Diskusia
7.  Návrh na uznesenie
8.  Záver        

                        
                                                                                                               
Bod č.1

Na úvod privítal starosta obce Vyšný Mirošov p. Michal Petranik všetkých
prítomných  poslancov  novozvoleného  obecného  zastupiteľstva,  zároveň
informoval  že  poslanec  Ing.  Peter  Bochnovič  bude  meškať  a poslanci  Dušan
Cocuľa a Slavomír Špik sa nezúčastnia zasadnutia z pracovných dôvodov. 

Starosta obce p. Michal Petranik slávnostne otvoril zasadnutie vypočutím
hymny Slovenskej republiky. 

Poslanci OZ určili za zapisovateľa zápisnice  p.  Gabrielu  Pavelčákovú a za 
overovateľov zápisnice p. Ladislava Ferenca a p. Michala Mika.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Juraj Petrisko, Emil Cina.

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Starosta  obce  p.  Michal  Petranik  oznámil  prítomným výsledky voľby  za
starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a zároveň si prítomní prevzali
osvedčenia o zvolení.

Starosta  obce  p.  Michal  Petranik  zložil  zákonom  predpísaný  sľub,  čo
potvrdil svojim podpisom a následne poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub,
ktorý taktiež potvrdili svojimi podpismi.
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Starosta obce p. Michal Petranik skonštatoval, že ustanovujúce zasadnutie
OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Starosta obce p. Michal Petranik predniesol príhovor.
             
Bod č. 2

Starosta obce p. Michal Petranik predniesol program zasadnutia. Program
zasadnutia bol jednohlasne schválený. 

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Bod č. 3
 Obecné  zastupiteľstvo  poverilo  poslanca  Ladislava  Ferenca  zvolávaním

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 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.

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Bod č. 4
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie:  

                      Finančná komisia 
                      Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť
                      Komisia pre školstvo, kultúru a šport
                      Inventarizačná komisia

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Poslanci  Obecného  zastupiteľstva  navrhli,  aby  sa  náplň  práce  komisií
prejednal na najbližšom zasadnutí OZ a zároveň budú určení členovia komisií.

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Bod č. 5
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1190

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce
Michalovi Petranikovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení   a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení
neskorších  predpisov,  a  to:  súčin  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v
národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu
Slovenskej republiky za rok 2017 v sume 954,00 € a násobku 1,65 pri úväzku
100  % s  účinnosťou  odo  dňa  zloženia  sľubu  a 120  EUR na  prevádzku
motorového vozidla ( cestovné náhrady).

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Obecné zastupiteľstvo  Obce  v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov zvyšuje plat starostu obce Michalovi Petranikovi 
o 20  % mesačne s účinnosťou od zloženia sľubu. 

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)
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Ďalej určili odmeny poslancom OZ vo výške  300 EUR  ročne na jedného 
poslanca a odmeny komisiám vo výške 50 EUR ročne na jedného člena.

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Starosta obce Michal Petranik určil termín ďalšieho zasadnutia OZ na deň 
28.12.2018.

(Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil  Cina,  Proti:  0,
Zdržali sa: 0)

Starosta  obce  p.  Michal  Petranik,  požiadal  OZ  o preplatenie  zvyšnej
dovolenky a to 30 dní. (Za:  Juraj  Petrisko,  Ladislav Ferenc,  Michal  Miko,
Emil Cina, Proti: 0, Zdržali sa: 0)

Starosta  obce  p.  Michal  Petranik  určil  zástupcu  starostu  obce  Vyšný
Mirošov  Ladislava Ferenca.

Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.

Bod č. 6
Poslanci  OZ a starosta  obce  voľne  pokračovali  v diskusii,  kde  zhodnotili

minulé  volebné  obdobie  a rozprávali  o nových  plánoch  a projektoch,  ktoré  sa
budú konať v tomto volebnom období.

V tomto čase prišiel aj poslanec p. Ing. Peter Bochnovič, ktorý sa zapojil do
diskusie  a zároveň  prečítal  a podpísal  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca.
Starosta obce ho informoval o priebehu dnešného zasadnutia. 

Bod č. 7
Starosta obce p. Michal Petranik predniesol návrh na uznesenie.
(Za:  Juraj  Petrisko,  Peter  Bochnovič,  Ladislav  Ferenc,  Michal  Miko,  Emil
Cina, Proti: 0, Zdržali sa: 0)

Bod č. 8
Na  záver  sa  starosta  obce  všetkým  prítomným  poďakoval  za  účasť

a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala:

Gabriela Pavelčáková .................................................

Overovatelia:  

Ladislav Ferenc .................................................

Michal Miko ..................................................
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