
 
 

UZNESENIE č.06/2014 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 
 

A. berie na vedomie: 
1. Informáciu o výsledku volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

Obecného zastupiteľstva, 
2. zástupcom starostu bol poverený  Mgr. Bakajsa Radoslav , ktorý je členom rady OcZ. 
 
B. konštatuje, že: 
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Čižmárik zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 
2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Mgr. Bakajsa Radoslav 

                                                                                         2. Ihnacik Július 
                                                                                         3. Ing. Jurková Nadežda 
                                                                                         4. Kováč Cyril 
                                                                                         5. Lukáč Peter 
                                                                                         6. Novák Ondrej 
                                                                                         7. Ondo-Eštoková Milica 
                                                                                         8. Poprík Peter 
                                                                                         9. Sotáková Ivana 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 
 

C. zriaďuje: 
1. obecnú radu, 
2. komisiu na ochranu verejného záujmu. 
 
D. volí: 
1. návrhovú  komisiu v zložení:        Sotáková Ivana 
                                                             Poprík Peter 
                                                             Mgr. Bakajsa Radoslav 
1.1. ukladá návrhovej komisii: 
       a.)  sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie, 
       b.) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele. 
 
2.   mandátovú komisiu v zložení:       Sotáková Ivana 
                                                             Poprík Peter 
                                                             Mgr. Bakajsa Radoslav 

 ukladá mandátovej komisii: 
a.) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov, 
b.) zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo 

poslanca, a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných 
čestných vyhlásení, 



c.) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 
zastupiteľstva. 

 
3. volebnú  komisiu v zložení:   Ing. Jurková Nadežda 
                                                       Novák Ondrej 
                                                       Ihnacik Július 
3.1. ukladá volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného 
hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb. 
 
4. komisiu na ochranu verejného záujmu:    Ondo-Eštoková Milica 
                                                                      Lukáč Peter 
                                                                      Novák Ondrej 
 
5. členov obecnej rady v zložení:                 Sotáková Ivana 
                                                                      Ing. Jurková Nadežda 
                                                                      Mgr. Bakajsa Radoslav 
 
6. vytvorenie kultúrnej a športovej komisie a návrh ich predsedov p. Novák – kultúrna 
komisia, p.Ihnacik – športová komisia. 

  
                                                                                                                            
E. schvaľuje: 
1. plat starostu podľa zák. č. 253/1994 v Z.z. vo výške 2,2 násobku priem. mzdy      
pracovníka v nár. hospodárstve  1 813.- EUR. 
 
F. určuje: 
1. poslanca Mgr. Bakajsa Radoslav zvolávať a viesť zasadnutia OcZ počas 

neprítomnosti statostu, príp. v prípadoch podľa zák. o obecnom zriadení. 
 
 
 
       
                                                                          
                                                                                               Ing. Ján Čižmárik v.r. 
                                                                                                   starosta obce 

 
 
 
 
 

 
 


