UZNESENIA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
ROŽKOVANY
zo dňa 15.12.2014
Spisová značka uznesení : 1 – 4/2014/15.12.2014

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní bodov programu zasadnutia prijalo tieto uznesenia:

Uznesenie č. 1/2014/15.12. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch
A.berie na vedomie
 výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
 novozvolená starostka obce PhDr. BEÁTA KOLLÁROVÁ, PhD. zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce
 zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva : STANISLAV ČEKAN, ALŽBETA ČORBOVÁ,
JÁN DUĽA, JÁN FUNTAĽ, MÁRIA IMRICHOVÁ, Bc. JOZEF KOSCELNÍK,
PETER PETRUF, MARTA POREMBOVÁ, Mgr. CECÍLIA ŠARIŠSKÁ
.....................................................................
PhDr.Beáta Kollárová,PhD..
starostka obce
Rožkovany 23.12.2014

Uznesenie č. 2/2014/15.12. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch
poveruje
poslankyňu Mgr. Cecíliu Šarišskú 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.

.....................................................................
PhDr.Beáta Kollárová,PhD..
starostka obce
Rožkovany 23.12.2014

Uznesenie č. 3/2014/15.12. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch
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 obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku podľa § 4 ods. 1. s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu.
.....................................................................
PhDr.Beáta Kollárová,PhD.
starostka obce
Rožkovany 23.12.2014

Uznesenie č. 4/2014/15.12. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch
berie na vedomie
informácie starostky obce a plánované úlohy na najbližšie obdobie
 k 15.12.2014 nebola odovzdaná agenda obce starostom obce Mgr. Miroslavom
Poklembom,
 harmonogram vyhotovenia a zverejnenia zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva - spracovanie do 5 dní,
- podpísanie overovateľmi do 7 dní,
- podpísanie uznesení starostom obce do 7 dní,
- zverejnenie na webovej stránke do 10 dní,
 hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva v zápisnici bude zverejňované
menovite,
 povinnosť novozvolenej starostky obce PhDr. Beáta Kollárová, PhD. podať do 30 dní
odo dňa od zloženia zákonom stanoveného sľubu, písomné oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok a
starostovia obcí, ktorí nepokračujú vo výkone funkcie, sú povinní podľa čl. 8 ods. 5
ústavného zákona do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu
funkcie (t.j. od zloženia sľubu novým starostom) podať písomné oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok. Ústavný zákon ustanovuje aj obsah tohto oznámenia,
 zabezpečiť objednávku publikácie „Miestna samospráva - základné princípy
fungovania II.“ pre poslancov obecného zastupiteľstva,
 potreba spracovania Štatútu obce, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva,
určenie zástupcu starostu obce, spracovanie zásad odmeňovania poslancov, určenie
poslaneckých obvodov, pracovných komisií OZ a obecnej rady,



určenie termínu na neformálne pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa
9.1.2014 o 18.00 hod.

.....................................................................
PhDr.Beáta Kollárová,PhD.
starostka obce
Rožkovany 23.12.2014

