
 Obecné  zastupiteľstvo obce Košická  Belá

Zápisnica  z Ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa  28. novembra 2018

Prítomní:
Starosta obce:    Ing. Jozef Petkač 
Poslanci:            Mária Hudáková, Ing. Jozef  Bačko, Mgr. Pavol Bačko,  Bc. Michal  Rzuhovský, 
                           Štefan Plichta, Gabriel Daniel, Ondrej Kurjan

Ďalší prítomní:  Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce
  Jana Gregorovičová – predseda volebnej komisie

Verejnosť:          viď prezenčná listina

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:

1) Úvodné náležitosti:                                  
    a) otvorenie zasadnutia, 
    b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
    c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o  
       zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva, 
    d) zloženie sľubu novozvoleného starostu,
    e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, 
    f) vystúpenie starostu 
2)  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3)  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
4)  Schválenie zástupcu starostu obce
5)  Schválenie  poslancov  zastupiteľstva,  ktorí  budú  poverení  sobášením v  zmysle  §  4  ods.  1

zákona 36/2005 Z. z. o rodine  
6)  Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú mať podpisový vzor pre styk s bankou.
7)  Určenie platu starostu 
8)  Záver

1./
Starosta obce  Ing. Jozef Petkač otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ, určil overovateľov zápisnice
p. Máriu Hudákovú, Ing. Jozefa Bačka, zapisovateľku – Ing. Kišidayovú.  Predsedkyňa volebnej
komisie   Jana  Gregorovičová,  oboznámila  prítomných  s  výsledkami  volieb  do  orgánov
samosprávy  obcí  konaných  10.11.2018  a  starostovi  a  prítomným  poslancom  odovzdala
osvedčenia o zvolení.
Novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva  zložili  zákonom  stanovený sľub.
Starosta predniesol príhovor.
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K bodu 1 bolo prijaté Uznesenie č. 1

2./
Starosta predniesol program zastupiteľstva.

K bodu 2  bolo prijaté Uznesenie č. 2 

3./
Poslanci sa dohodli na zriadení štyroch komisií: 

a) Majetkovo stavebná –  predseda komisie: Ing. Jozef Bačko
členovia:  Mária Hudáková, Bc. Michal Rzuhovský, Gabriel Daniel, Štefan Plichta,                        
Ing. Iveta  Kišidayová
 

b) Športová –  predseda komisie: Gabriel Daniel
členovia : Ing. Jozef Bačko, Michal Rzuhovský, Ing. Matúš Valenčík, Ing. Katarína Danielová

c) Kultúrna – predseda komisie:  Mária Hudáková 
členovia e:  Mgr. Pavol Bačko, Ondrej Kurjan 

d) Životného prostredia a priestupkov – predseda komisie:  Mgr. Pavol Bačko
členovia :  Ing. Jozef Bačko, Ondrej Kurjan, Štefan Plichta

K bodu 3 boli prijaté Uznesenia č. 3, 4, 5 a 6

4./
Starosta navrhol za zástupcu starostu pani Máriu Hudákovú podľa počtu zvolených hlasov, 

K bodu 4 bolo prijaté Uznesenia č. 7 

5./
Starosta navrhol  poverením sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z.  o rodine  za

sobášiacich, všetkých zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.  Poslanci s tým súhlasili.

K bodu 5 bolo prijaté Uznesenia č. 8 

6./ 
Starosta  navrhol  pre podpisové vzory pre styk  s  bankou pani  Máriu  Hudákovú a Ing.  Jozefa
Bačka.

K bodu 6 bolo prijaté Uznesenia č. 9 

7./
Mesačný  plat  starostu   obce  sa  určuje  ako  súčin  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v
národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku podľa
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počtu obyvateľov.  V zmysle novely zákona  č. 253/1994  o  platových  pomeroch  starostov  obci,

schválenej v Národnej rade dňa 24.10.2018 – v   obci do 1000 obyvateľov je o koeficient 1,83
násobok.

K bodu 7 bolo prijaté Uznesenia č. 10 

8/  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapísal:  Ing. Iveta Kišidayová

Overovatelia:  

Mária Hudáková                                                                  

Ing. Jozef Bačko                                                                     

                                                                                              

 Ing. Jozef Petkač
                          starosta obce
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