Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 11.04.2012
I.
Počet poslancov :
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková – zástupkyňa starostu
Jozef Gondáš – poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Lupták - poslanec
Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Bc. Miroslav Barančík

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Schválenie platu starostu s účinnosťou od 1. januára 2012
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver
II.
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil k schváleniu
program rokovania.
Poslanci program jednomyseľne schválili.

2/ Boli určení overovatelia zápisnice a to : Ján Lupták a Zuzana Budáčová
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce

3/ Správu z uznesenia č. 1/2012 obecného zastupiteľstva prečítala Marcela Matúšková
zapisovateľka.

4/ Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 6. marca 2012 o 09.00 hod. vydal informáciu o
priemernej mesačnej mzde v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011 s tým. že
priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 bola 786,00
€. Z uvedeného vyplýva, že starostom obcí a primátorom miest podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

v znení neskorších predpisov, patrí s účinnosťou od 1. januára 2012 plat vo výške súčinu
uvedenej priemernej mesačnej mzdy a násobku podľa § 4 uvedeného zákona.
Informácia ŠÚ SR je zverejnená na internetovej adrese www.statistics.sk.
Výpočet platu starostu obce Šiatorská Bukovinka je nasledujúci 786,00 € x 1,49 = po
zaokrúhlení 1172,00 € + 25 % schválené poslancami = 1465,00 € s účinnosťou od
01.01.2012.

7/ Diskusia:
Starosta obce otvoril diskusiu. Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby vzniesli svoje
príspevky do diskusie.
-

pán starosta informoval poslancov o prívode vody na cintoríne v
Šiatoroši, možným riešením je vykopať studňu,
v tomto roku by sme chceli vybudovať urnový múr na cintoríne na
Bukovinke,
plánujeme vybudovať umývarku pri futbalovom ihrisku na
Bukovinke
všetkých srdečne pozývame na tradičný volejbalový zápas pri
príležitosti oslobodenia a pán starosta zároveň požiadal prítomných
poslancov o pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

Do diskusie sa už nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom a ukončil schôdzu.

V Šiatorskej Bukovinke dňa 11.04.2012

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Lupták

II. Overovateľ: Zuzana Budáčová

