
 

O B E C   S T A Š K O V C E, 090 23  H A V A J 

 

                                         UZNESENIE 

 
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného 22.12.2010. 

 

A. berie na vedomie 

 

 1.   Informáciu o výsledku komunálnych volieb v obci Staškovce, konaných 27.11.2010, 

ktorú podala predsedníčka  miestnej volebnej komisie p. Jana Ufnarová, 

 2.   Vystúpenie novozvoleného starostu obce p. Štefana Varcholíka, 

 3.   že starosta obce v zmysle zákona o obecnom zriadení ustanovil za zástupcu starostu obce 

Staškovce poslanca obecného zastupiteľstva Martina Maliňaka.     

 

B. konštatuje, že  

 1.   Novozvolený starosta obce  Staškovce p. Štefan Varcholík zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce, 

 2.   Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Staškovciach: Ľuboš Oleárnik, Adela 

Černegová, Martin Maliňak, Ján Kurilla a Stanislav Prokopovič zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

                                                               

C. zriaďuje 

 1.  komisie obecného zastupiteľstva a to: 

   a/   komisiu finančnú a pre správu obecného majetku, 

   b/   komisiu na ochranu verejného poriadku, riešenie priestupkov a sťažnosti. 

 

  

     D.   volí  

 1.  Predsedu obidvoch komisií p. Ľuboša Oleárnika, 

 2.  Členov komisií p.  Martin Maliňak. Adela Černegová, Ján Kurilla a p. Stanislav 

Prokopovič, 

 3.  mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: 

     predseda Martin Maliňak, členovia Ján Kurilla, Stanislav Prokopovič, Adela Černegová,  

Ľuboš Olaárnik. 

  

      E.  určuje 

  

1. 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 v rozsahu 

určenom obecným zastupiteľstvom  s navýšením o  20% , mesačný plat starostu obce vo 

výške 1474 € s účinnosťou od 22.12.2010.  

 

 

 

 

 



F. schvaľuje 

 

 1.   program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva, 

 2.   zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva,  

 3.   overovateľov zápisnice Ľuboša Oleárnika, Adelu Černegovú, Zapisovateľa zápisnice    

p.Štefana Varcholíka, 

 4.   členov obecného zastupiteľstva, ktorí majú vzorové podpisy vo VÚB banke, a.s 

expozitúre Stropkov a to: Ľuboš Oleárnik a Martin Maliňak. 

        

       G. poveruje 

 

1.   poslanca Ľuboša Oleárnika zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch, 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisom a to, že toto nezvolá starosta 

obce, ani zástupca starostu obce, alebo, že títo odmietnu viesť zvolané zastupiteľstvo. 

   

H. odporúča: 

  starostovi obce 

1. posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce a prípadné potreby zmien 

a doplnkov predložiť v I. štvrťroku 2011 na schválenie obecnému zastupiteľstvu, 

2. do 31.01.2011 predložiť obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie „Zásady postupu pri 

vybavovaní sťažnosti“. 

 

Hlasovanie poslancov: 5 za           0 proti                0 zdržali sa hlasovania      

 

V Staškovciach dňa 22.12.2010 

 

                                                                                         

       

                                                                                            Štefan Varcholík                        

                                                                                                starosta obce 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


