OBEC STAŠKOVCE
Obecný úrad Staškovce č. 74, 090 23 Havaj
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Staškovce
zo dňa 7. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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 predpisov,
3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu jej členov,
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľby
členov a predsedov komisií,
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
UZNESENIE č. 1
A. berie na vedomie
1. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva,
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce,
B. konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce Štefan Varcholík zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Martin Maliňak
Ľuboš Oleárnik
Mgr. Ján Kurila
Ing. Miloš Tupý
Ján Vageľ
UZNESENIE č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Staškovciach
poveruje
1. poslanca Martina Maliňaka zvolávaním a vedením zasadnutí 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 predpisov
a zároveň bude poverený na výkonom funkcie zástupcu starostu obce.

UZNESENIE č. 3
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope
A. n e z r i a ď u j e
1. Obecnú radu
UZNESENIE č. 4
A. z r i a ď u j e
1. Komisiu pre financie a správu obecného majetku.
2. Komisiu na ochranu verejného poriadku a prejednávanie priestupkov.
3. Inventárnu komisiu.
B. u r č u j e
1. Náplň práce komisie pre financie a správu obecného majetku.
2. Náplň práce komisie na ochranu verejného poriadku a prejednávanie priestupkov.
3. Náplň práce inventárnej komisie
C. v o l í
1. Predsedu všetkých komisií Ľuboša Oleárnika
2. Členov komisií: poslancov Martina Maliňaka, Mgr. Jána Kurilu, Ing. Miloša
Tupého a Jána Vageľa.
UZNESENIE č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Staškovciach
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 v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami ako 100 percentný úväzok mesačný
plat starostu obce Štefana Varcholíka vo výške 1228,00 €.
UZNESENIE č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Staškovciach
A. s ch v a ľ u j e
1. Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
2. Zapisovateľa zápisnica Štefana Varcholíka,
3. Overovateľov zápisnice: Martina Maliňaka a Ľuboša Oleárnika,
4. Poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré budú mať vzorové podpisy vo VÚB, a.s.,
expozitúra Stropkov: Martin Maliňak a Ľuboš Oleárnik,
5. Úpravu Zásad o odmeňovaní poslancov – zástupca starostu obce 120,00 €, predseda
komisií 100,00 € a odmeny poslancov 100,00 € za polrok.
B. o d p o r ú č a:
1. Starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce.
Hlasovanie poslancov za všetky uznesenia: 5 za, 0 proti, 0 zdržali sa hlasovania.
V Staškovciach 7.12.2014
Štefan Varcholík
starosta obce

