
UZNESENIE 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hladovka 

konaného dňa 02.01.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

 

A:  BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Správu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 

konaných dňa 15.11.2014. 

2. Vystúpenie starostu obce a oboznámenie so zákonom SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a s platnými základnými organizačno-právnymi dokumentmi obce, 

ktorými sa riadi činnosť obecnej samosprávy a jej orgánov. 

3. Informáciu starostu obce, že svojim zastupovaním poveruje poslanca Jána Korčeka. 

 

B:  KONŠTATUJE, ŽE: 

 

1.  Zvolený starosta obce PhDr. zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

2.  Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva: Anna Harmatová, Peter Hulák, Dušan Kalis, 

    Ján Korček, Jozef Planieta, Mária Skorušová a Marián Šprlák   zložili zákonom predpísaný 

    sľub  poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

C:  POVERUJE: 

 

1. Poslanca Petra Huláka 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 SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

D:  ZRIAĎUJE  PRE TOTO ZASADNUTIE DOČASNÉ KOMISIE: 

 

1. Návrhovú komisiu. 

2. Mandátovú komisiu. 

3. Volebnú komisiu. 

 

E:  VOLÍ  DO DOČASNÝCH KOMISIÍ: 

 

1. Mgr. Helenu Harmatovú – za predsedu a Marián Šprlák za člena návrhovej komisie. 

2. Máriu Skorušovú – za predsedu a Jána Korčeka za člena mandátovej komisie. 

3. Dušana Kalisa– za predsedu a Annu Harmatovú za člena volebnej komisie. 

 

F:  UKLADÁ: 

 

1. Návrhovej komisii sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie a predkladať 

k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení tak, aby sa efektívne 

naplnil program rokovania a jeho ciele. 

2. Mandátovej komisii overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov a zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a 

podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

3. Volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonávať v prípade tajného hlasovania sčítanie 

hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb 



 

1. G:  ZRIAĎUJE NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2014-2018 OBECNÚ RADU A TIETO STÁLE 

      KOMISIE 

 

- Obecnú radu 

- Komisiu výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva 

- Komisiu sociálnu, finančnú a správy majetku obce. 

- Komisiu pre kultúru, mládež, školstvo a šport. 

- Komisiu na ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažností. 

- Komisiu na ochranu verejného záujmu. 

 

H:  VOLÍ ČLENOV OBECNEJ RADY A STÁLYCH KOMISIÍ NA VOLEBNÉ OBDOBIE 

2014-2018 NASLEDOVNE: 

 

       1.  Obecnú radu v zložení: Ján Korček, Dušan Kalis a Peter Hulák 

2. Komisia sociálna, finančná a správy majetku obce: predseda: Mgr. Helena Harmatová, 

            členovia:  Ľubomíra Kalisová. Mária Kendralová a Marián Šprlák. 

3. Komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport: predseda: Anna Harmatová a Peter Hulák 

          členovia: Dušan Kalis, Ján Korček, Jozef Planieta, Mária Skorušová a Marián  Šprlák. 

4. Komisia na ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažností: predseda: Jozef Planieta, 

            členovia: Mária Skorušová, Anna Harmatová 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda: Peter Hulák 

            členovia: Ján Korček, Anna Harmatová. 

       6. Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva: predseda: Dušan Kalis, 

           členovia: Marián Šprlák, Ján Korček, Mária Skorušová, Peter Hulák. 

 

     

I:  SCHVAĽUJE: 

 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

K:   URČUJE: 

 

1. V súlade s §4 odst.1 zákona  č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,98 násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok  zvýšeného 

v zmysle §4 odst.2 o 25% - t.j. 2040 Eur. 

 

Overili:       Ján Korček            .................................... 

                             Dušan Kalis           ................................... 

 

V Hladovke 02.01.2015    

                                                                          PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                       starosta obce 

 

  

 


