UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bajany dňa 05.12.2018

1-2/2018
Poslanci OZ boli oboznámení a vzali na vedomie výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018,
ktoré predložila predsedníčka volebnej komisie p. Ibolya Bosnyaková.
1-2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Bajanoch
A. B e r i e na v e d o m i e
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e, že
1. novozvolený starosta obce Bc. František Genco , zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
Obecného zastupiteľstva: Ing. Anna Bumberová
Beáta Granátová
Bc. Marek Banyász
Jozef Terebeššy
Milan Kopor
1-3/2018
Poslanci OZ schválili za overovateľov zápisnice Bc. Mareka Banyásza, Ing. Annu Bumberovú.
jednomyseľne.
1-4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Bajanoch
Z r i a ď u j e nasledovné komisie:
sociálna komisia – predseda Beáta Granátová
kultúrna komisia – predseda Ing. Anna Bumberová
športová komisia – predseda Milan Kopor
komisia pre životné prostredia a verejný poriadok – predseda Bc. Marek Banyász, Jozef Terebeššy
komisia na ochranu verejného poriadku pri výkone funkcie verejných funkcionárov:
Ing. Anna Bumberová, p. Beáta Granátová, p. Jozef Terebeššy, Bc. Marek Banyász, Milan Kopor.

Predsedom komisii bolo uložené na najbližšie zastupiteľstvo predložiť zloženie komisie, trojčlenné a
predložiť náplň práce na rok 2019 a predpokladané finančne krytie.
1-5/2018
Na základe zákona č. 369/2018 Z.z. a nasledujúcich zmien, starosta obce p. Bc. František Genco
menoval zástupcu starostu Ing. Annu Bumberovú.
1-6/2018
Starosta obce poslancom OZ predložil informáciu o najdôležitejších prácach na volené obdobie
2018-2022
V štádiu ukončenia – kompostovisko obce Bajany
-

1. etapa výstavby chodníkov

Vypracované a podané žiadosti na NFP – čaká sa na vyhodnotenie:
-

Rekonštrukcia obecnej budovy, budova ZŠ
Malý univerzálny traktor s príslušenstvo „LOCUS“
Rekonštrukcia obecných ciest

V štádiu príprav:
Obnovenie výkresovej dokumentácie pre cestné priekopy a chodníky – II. etapa
-

Komunálny plán – komunitné centrum v obci
Odvedenie dažďových vôd z cestných priekop

Na záver príhovoru starosta obce poprial všetkým poslancom OZ veľa pracovných
úspechov.
1-7/2018
Hospodárenie obce Bajany
Pracovníčka obce novozvolené obecné zastupiteľstvo informovala o finančnej situácii obce.
Obec je bez úveru, nezadlžená. Pohľadávky sú vyrovnané.
Kontrolórka obce hospodárenie potvrdila, o hospodárení obce sa každoročne vykonáva audit
a následne správa o hospodárení.
1-8/2018
Odmeňovanie poslancov:
Poslanci jednomyseľne schválili odmeňovanie poslancov:
-

Zasadnutie OZ sa bude konať každé 2 mesiace
Odmena za zasadnutie 20,00 Eur.
Odmena za prípravu akcie 20,00 Eur.

1-9/2018
Odmeňovanie starostu obce:
V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest §3 hovorí:
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR ktorá činí 954,00 Eur za predchádzajúci rok a násobku § 4 1., podľa počtu
obyvateľov obce kde do 500 obyvateľov je prepočítavací koeficient 1,65 , čo činí 1 574,00 Eur.
Navýšenie 0,00 %.
Poslanci OZ schválili návrhy jednomyseľne.

