UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Závadka, konaného dňa 07.12.2018
na Obecnom úrade v Závadke

Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Závadke

A)

berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvolenej starostky,

B)

k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Jana Dziaková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Martina Berešová,Juraj Gašpar,Ľudovít Knežo,
Ing.Dušan Mihók, Ján Semko
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.

Za predložený návrh uznesenia hlasovali prítomní poslanci:

Hlasovanie : Za :5 poslanci: Knežo, Semko, Ing.Mihók, Gašpar, Berešová
Proti 0 Zdržal sa 0
Uznesenie č. 39

K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov
a členov komisií (pozn. v prípade, ak je zriadenie stálych komisií a ich úlohy upravené napr. v štatúte,
tak v rámci tohto uznesenia zastupiteľstvo iba volí členov komisií a ich predsedov)
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
A) z r i a ď u j e
Návrhovú komisiu,
B) u r č u j e
náplň práce návrhovej komisie, a to pripravovať návrh uznesení zo zasadnutia OZ, zapracovať do
uznesenia pripomienky a návrhy účastníkov zasadnutia OZ a spracovať konečné
C) v o l í
a) predsedu komisie: Martina Berešová,
b) členov komisie: poslancov Juraj Gašpar, Ján Semko

Za predložený návrh uznesenia hlasovali prítomní poslanci:

Hlasovanie : Za :5 poslanci: Knežo, Semko, Ing.Mihók, Gašpar, Berešová
Proti 0 Zdržal sa 0

Uznesenie č. 40

K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov
a členov komisií (pozn. v prípade, ak je zriadenie stálych komisií a ich úlohy upravené napr. v štatúte,
tak v rámci tohto uznesenia zastupiteľstvo iba volí členov komisií a ich predsedov)

Obecné zastupiteľstvo v Závadke
A) z r i a ď u j e
Mandátovú komisiu, komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
B) u r č u j e
náplň práce mandátovej komisie, komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a to sledovať a zaujímať stanoviská
k nezlučiteľnosti mandátu poslanca v zmysle § 11 ods.2 z.č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
- sledovať a zaujímať stanovisko k zániku mandátu poslanca zo zákona § 11 ods.1 z.č.369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- sledovať a zaujímať stanovisko k nezlučiteľnosti mandátu starostu obce podľa § 13 ods.3 z.
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- sledovať a zaujímať stanovisko k zániku mandátu starostu obce podľa § 13 ods.1 z. č.369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zaujať stanovisko k vzdaniu sa mandátu poslanca
- Overovať nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca
- prijíma oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
za predchádzajúci kalendárny rok
C)v o l í
c) predsedu komisie: Ing.Dušan Mihók,
d) členov komisie: poslancov Ľudovít Knežo, Ján Semko,

Za predložený návrh uznesenia hlasovali prítomní poslanci:

Hlasovanie : Za :5 poslanci:-Knežo, Semko, Ing.Mihók, Gašpar, Berešová
Proti 0 Zdržal sa 0

Uznesenie č. 41

K návrhu na určenie mesačného platu starostky

Obecné zastupiteľstvo v Závadke
Určuje
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 mesačný plat starostky v základnej výške, t. j.
priemerná mzda v NH x koeficient podľa počtu obyvateľov obce vo výške 1575 €.
Za predložený návrh uznesenia hlasovali prítomní poslanci:

Hlasovanie : Za :5 poslanci: Knežo, Semko, Ing.Mihók, Gašpar, Berešová
Proti 0 Zdržal sa 0
Uznesenie č. 42
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený za zástupcu starostky obce Závadka a
poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva podľa § 12ods.2 prvá veta, ods.3 tretia
veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
poveruje
a)Poslanca Ľudovíta Kneža za zástupcu starostky obce Závadka
b)poslanca Ľudovíta Kneža zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods.2 prvá veta,ods.3 tretia veta,ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hlasovanie : Za :5 poslanci: Knežo, Semko, Ing.Mihók, Gašpar, Berešová
Proti 0 Zdržal sa 0

V Závadke, 07.12.2018

Jana Dziaková
starostka obce

Návrhová komisia :
Martina Berešová ...................................
Juraj Gašpar ..........................................

