OBEC TELGÁRT, 976 73 TELGÁRT
-------------------------------------------------ZÁPISNICA
č. 1/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Telgárt
konaného dňa 23. 11. 2018
Prítomní:
Poslanci : MUDr. Hana Barlíková
Vladimír Birka
Mgr. Marián Černák
MVDr.Vasil Černák
Peter Harvan
Juraj Rejdovian
Ľubomír Šramko
Mgr. Juraj Tulák
Peter Vlček
Ďalší prítomní:

Ing.

Mária Pisárová hlavný kontrolór obce
Elena Lunterová

Verejnosť:

Ing. Juraj Pisár

K bodu č. 1
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce
Ing. Peter Novysedlák. Privítal prítomných poslancov a hostí.
K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice boli určení:
MUDr. Hana Barlíková a Vladimír Birka
za zapisovateľku: Elena Lunterová
K bodu č. 3 Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
Starosta obce požiadal Ing. Matúša Hríbika predsedu miestnej volebnej komisie
o oznámení výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
O výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva informoval prítomných
predseda miestnej volebnej komisie. Po informácií Ing. Matúš Hríbik
odovzdal osvedčenie o zvolení za starostu obce novozvolenému starostovi.
K bodu č. 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce
Novozvolený starosta obce Ing. Peter Novysedlák po prečítaní sľubu potvrdil podpisom
pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.
K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Ing. Peter Novysedlák sa ujal vedenia a následne prečítal znenie
sľubu poslanca. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca.

K bodu č. 6 Príhovor starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Peter Novysedlák predniesol príhovor
K bodu č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce Ing. Peter Novysedlák predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Zriadenie komisií , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Určenie platu starostu
Diskusia
Záver
Starosta dal hlasovať
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za uznesenie č. 2
Za: 9 MUDr. H.Barlíková, V.Birka, Mgr. M.Černák, MVDr. V.Černák,
P.Harvan, J.Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J.Tulák, P.Vlček
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta oznámil o poverení poslanca MVDr. Vasila Černáka zastupovaním starostu obce
a bol navrhnutý starostom ako oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Starosta dal hlasovať
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt
schvaľuje
Hlasovanie za uznesenie č. 3
Za: 9 MUDr. H.Barlíková, V.Birka, Mgr. M.Černák, MVDr. V.Černák,
P.Harvan, J.Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J.Tulák, P.Vlček
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9 Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Poslanci sa zhodli, že nie je potrebné zriadenie obecnej rady.
K bodu č. 10 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov
- komisiu pre soc. vecí a zdravotníctvo a volí predsedu komisie MVDr. Vasila Černáka
- komisiu pre obchod, zásobovanie, cestovný ruch a financie a volí predsedu komisie
Ľubomíra Šramku
- komisiu pre výstavbu, územné plánovanie , životné prostredie a poľnohospodárstvo a volí
predsedu komisie Petra Vlčeka
- komisiu pre kultúru, školstvo, vzdelanie a šport a volí predsedu komisie MUDr. Hanu Barlíkovú
- komisiu pre ochranu verejného poriadku a volí predsedu komisie Mgr. Juraja Tuláka
- komisiu verejného záujmu a volí predsedu Mgr. Mariána Černáka
Členov jednotlivých komisií predsedovia predložia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Starosta dal hlasovať
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt
schvaľuje
Hlasovanie za uznesenie č. 4
Za: 9 MUDr. H.Barlíková, V.Birka, Mgr. M.Černák, MVDr. V.Černák,
P.Harvan, J.Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J.Tulák, P.Vlček
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 11 Určenie platu starostu
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 - plat, ktorý je súčinnom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a podľa § 4 ( podľa počtu obyvateľov
obce) a násobku uvedeného v tabuľke koeficient 1,98. Dňom 1. 12.2018 nadobúda účinnosť novela
zákona č. 253/1994 ktorou sa menia koeficienty na 2,20. K platu navrhol 30 % príplatok
MVDr. Vasil Černák zástupca starostu.
Zástupca starostu dal hlasovať
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt
schvaľuje
Hlasovanie za uznesenie č. 5
Za: 9 MUDr. H.Barlíková, V.Birka, Mgr. M.Černák, MVDr. V.Černák,
P.Harvan, J.Rejdovian, Ľ.Šramko, Mgr. J.Tulák, P.Vlček
Proti: 0

Zdržal sa: 0
K bodu č. 12 Diskusia
MUDr. Hana Barlíková – z dôvodu informovanosti našich občanov by som navrhla, aby
napr. raz za polrok obec vydala obecné noviny, čo sa urobilo v obci a aké aktivity obec
plánuje urobiť. Poslanci s jej návrhom súhlasili.
K bodu č. 13 Záver
Starosta poďakoval všetkým a ukončil zasadnutie ObZ.

Zapísala: Elena Lunterová
Overovatelia: Vladimír Birka
MUDr. Hana Barlíková
Zvukový záznam je archivovaný na obecnom úrade

Ing. Peter Novysedlák
starosta obce

