
 

 

U Z N E S E N I E 
Z ustanovujúceho  zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.01.2015 o 17.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí: 

 

A/ PREROKOVALO 
 

- Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

- Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 

a voľbu predsedov komisií 

 

B/ SCHVAĽUJE 
     -    plat starostu obce 

   

C/ BERIE NA VEDOMIE 
 

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- vystúpenie zvoleného  starostu obce  

- oznámenie starostu obce, že  poveruje  p. Ľubomíra Baca -  poslanca obecného 

zastupiteľstva za zástupcu starostu 

 

D/ POVERUJE 
     - p. Ľubomíra Baca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného  

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

veta zákona o obecnom zriadení. 

 

E/ KONŠTATUJE, že 
- zvolený starosta obce p. Ján Strempek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

Otrhánky 

-  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  

Ľubomír Baco 

     Róbert Ďurkáč    

     Ing. Bc. Dana Jakálová 

     Stanislava Ledajová 

     Bc. Emília Strempeková 

 

F/ ZRIAĎUJE                                                      
Komisie , a to:  

o  životného prostredia a výstavby 

o  pre rozpočet a verejný poriadok 

o  mládeže, kultúrna a sociálna 

o  pre sťažnosti 

o  pre ochranu verejného záujmu 

 



 

 

G/ VOLÍ 
o  predsedu komisie životného prostredia a výstavby: Bc. Emília 

Strempeková 
členov: ....................................................... 

o  predsedu komisie pre rozpočet a verejný poriadok: Ľubomír Baco 

členov: ........................................................ 

o  predsedu komisie mládeže, kultúrna a sociálna: Ing. Bc. Dana Jakalová 

členov: ........................................................ 

o  predsedu komisie pre sťažnosti: Róbert Ďurkáč 

členov: ........................................................ 

o  predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Stanislava Ledajová                          

členov: Ing. Bc. Dana Jakalová a Bc. Emília Strempeková            
                       

H/ URČUJE 
 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom dňa 

11.08.2014 na 31. zasadaní obecného zastupiteľstva, to znamená základný plat a 100 % 

úväzok. 

 

CH./ ODPORÚČA 
 

starostovi obce p. Jánovi Strempekovi posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ján Strempek   

                                                                                      starosta obce  

 

 

 

 

Vyvesené: 05.01.2015 

Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


