Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 1. ustanovujúce zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 14.12.2014

OZ po prejednaní :
A – schvaľuje
1.1/2014
a/ sobášiacich : Jána Lukáča – starostu obce
Júliusa Šarišského – zástupcu starostu obce
Mgr. Mariannu Gulákovú – poslankyňu OZ
b/ sobášne dni : štvrtok, sobota.
1.2/2014
osoby, ktoré sú oprávnené podpisovať bankové príkazy :
Ján Lukáč – starosta obce,
Mgr. Antónia Bišková – prednostka OcÚ
Janka Bukovská – vedúca finančného oddelenia,
1.3/2014
v súlade so zákonom č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov
podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2, zvýšenie mesačného platu starostu obce Zborov, vykonávajúceho
funkciu v plnom rozsahu, o 53,125 % , čo predstavuje sumu 950,- . EUR. S platnosťou od 14.12.2014
je plat starostu obce Zborov 2 739,- EUR,
1.4/2014
termíny zasadnutí OR a OZ v I. polroku 2015,

B - berie na vedomie:
1.1/2014
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014,
1.2/2014
vystúpenie novozvoleného starostu,
1.3/2014
poverenie Júliusa Šarišského – poslanca Obecného zastupiteľstva v Zborove za zástupcu starostu,

1.4/2014
v súlade so zákonom č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov
podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1, mesačný plat starostu obce Zborov, vykonávajúceho funkciu v plnom
rozsahu, vo výške 2,17 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve /
za rok 2013 – 824,- EUR /, čo predstavuje sumu 1 789,- EUR ,

C - ukladá :
1.1/2014
predsedom komisií OZ predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií OZ,

E - poveruje :
1.1/2014
poslanca Ing. Mariána Bodika 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,

I - volí :
1.1/2014
členov obecnej rady : Ing. Mariána Bodika a Petra Vizváryho,
1.2/2014
predsedov komisií OZ :
a/ finančnej a majetkovej – Petra Vizváryho
b/ pre šport a cestovný ruch – Mariána Štefurika
c/ sociálnej pomoci a zdravotníctva – Mgr. Mariannu Gulákovú
d/ bytovej, výstavby, verejného poriadku a životného prostredia – Andreja Horbaja,
e/ na riešenie sťažností – Mgr. Jana Šurkalu,
f/ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára – Ing. Vladimíra
Mňahončáka,

L – konštatuje , že :
1.1/2014
novozvolený starosta obce Ján Lukáč zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
1.2/2014
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Ing. Marián Bodik, Mgr. Marianna Guláková, Andrej Horbaj, Ing. Vladimír Mňahončák,
Július Šarišský, Marián Štefurik, Mgr. Ján Šurkala, Peter Vizváry,

M – zriaďuje :
1.1/2014
trojčlennú obecnú radu, v ktorej zástupca starostu – Július Šarišský, sa stáva jej členom na základe
poverenia,

1.2/2014

tieto komisie obecného zastupiteľstva : a / finančnú a majetkovú
b/ pre školstvo a kultúru
c/ pre šport a cestovný ruch
d/ sociálnej pomoci a zdravotníctva
e/ bytovú, výstavby, verejného poriadku a životného
prostredia
f/ na riešenie sťažností
g/ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejného funkcionára,

Ján Lukáč, v.r.
starosta obce

