Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Radošovciach
dňa 3.12.2018

Prítomní novozvolení poslanci:
Kamil Tomovič
Ľuboš Bango
Mária Botková
Katarína Sobotová
Anna Krajčovičová
Ďalej prítomní: Miroslav Remenár, Ing. Marek Vlha, Ing. Viliam Sagan, Milan Vyskoč , Mgr. Lívia
Gulová, Oľga Martinovičová

Program:
1/ Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
4/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5/ Vystúpenie starostu
6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8/ Informácia o poverení zástupcu starostu
9/ Určenie platu starostu obce
10/ Záver
1/ Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Radošovciach otvoril doterajší starosta obce p. Miroslav Remenár,
ktorý bol vo voľbách konaných dňa 10.11.2018 znovuzvolený za starostu obce. Starosta privítal
prítomných novozvolených poslancov, doterajších poslancov, kontrolórku a pracovníčku obce.
Doterajších poslancom Ing. Viliamovi Saganovi, Ing. Marekovi Vlhovi a p. Milanovi Vyskočovi
poďakoval za spoluprácu v uplynulom volebnom období. Oboznámil prítomných s priebehom
a programom ustanovujúce zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Miroslav Remenár určil za zapisovateľku dnešného ustanovujúce zasadnutia Mgr.
Líviu Gulovú a za overovateľov zápisnice poslancov p. Máriu Botkovú p. Kamila Tomoviča.

2/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Predsedkyna miestnej volebnej komisie p. Martinovičová Oľga oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 a odovzdala osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi p. Miroslavovi Remenárovi a poslancom novozvoleného OZ: Kamilovi
Tomovičovi, Ľubošovi Bangovi, Márii Botkovej, Kataríne Sobotovej, Anne Krajčovičovej.

3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta obce p. Miroslav Remenár zložil zákonom stanovený sľub, ktorý potvrdil svojim
podpisom.

4/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Prítomní novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: Kamil Tomovič, Ľuboš Bango,
Mária Botková, Katarína Sobotová a Anna Krajčovičová zložili zákonom stanovený sľub poslanca
a potvrdili ho svojimi podpismi.
5/ Vystúpenie starostu

Novozvolený starosta obce Radošovce p. Miroslav Remenár predniesol slávnostný príhovor.

Uznesenie č.6/2018-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach
berie na vedomie
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

Konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Radošovce Miroslav Remenár zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva : Ľuboš Bango, Mária Botková, Anna Krajčovičová, Katarína Sobotová a Kamil
Tomovič.

6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu ustanovujúce
zasadnutia:

7/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8/ Informácia o poverení zástupcu starostu
9/ Určenie platu starostu obce
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
7/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol poslankyňu Máriu Botkovú za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Poslanci súhlasili.

Uznesenie č.6/2018-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach poveruje:
Poslankyňu Máriu Botkovú zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
8/ Informácia o poverení zástupcu starostu

Na základe § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta
obce poveruje zastupovaním starostu svojho zástupcu, a to do 60 dní odo dňa zloženia sľubu
starostu. Zástupca môže byť len poslanec. Starosta obce poveruje na funkčné obdobie 2018-2022
zastupovaním p. Máriu Botkovú.
9/ Určenie platu starostu obce
Poslancom bol predložený návrh na určenie platu starostu obce . Podľa zákona 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, starostovi patrí plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods.1.
priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2017 bola 954,- euro a pre
obce do 500 obyvateľov je určený násobok 1,65 čo predstavuje sumu 1574,50 Euro. Podľa § 4 ods. 2

tohto zákona plat starostu nemôže byť nižší a obecné zastupiteľstvo ho môže zvýšiť až o 60%. Návrh
bol 52 %. K návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky . Pri prepočte na úväzok starostu obce
Radošovce 6 hodín. Bol plat starostu obce stanovený na 1915,- Euro. Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie.

Uznesenie č.6/2018-3: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:
Na základe §4 ods. 2 Zákona č.253/1194 Z.z. a navýšením o 52% odsúhlasený plat starostu
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
10/ Záver
V závere poďakoval starosta prítomným novozvoleným poslancom ako aj tým odchádzajúcim za
dôstojný priebeh dnešného slávnostného ustanovujúceho zasadnutia.

V Radošovciach dňa 3.12.2018

Miroslav Remenár
starosta obce
Overovatelia:

.......................................................
Mária Botková

.....................................................
Kamil Tomovič

