
Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

ktoré sa konalo dňa 28 nov 2014 v Priekope o 16.30 hod. v priestoroch OCÚ

1. k schváleniu programu rokovania
Uznesenie Č. 56/2014

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania OZ -1. Il . h~ rL;
Ing. Peter Sekerák - starosta obce

I

2. k určeniu overovateľov zápisnice a určení zapisovateľa
Uznesenie Č. 57/2014

OZ jednohlasne schválilo overovatel'ov zápisnice p. Chomič a p. Grebeň a za zapisovateľa
zápisnice určilo starostu obce

3. ku kontrole uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 24.10.2014
Uznesenie Č. 58/2014

A, Ber iena ved o mie:
- prednesené výsledky z volieb do orgánov samosprávy obcí
- zloženie sľubu starostu obce na obdobie 2014 - 2018
- zloženie sl'ubu poslancov OZ na obdobie 2014 - 2018
- návrh zloženia obecných komisií
- návrh na určenie zástupcu starostu
- návrh na poverenie zastupovania starostu obce počas neprítomností starostu
- návrh na určenie platu starostu obce
- návrh rozpočtu obce na rok 2015 a výhl'adovo na roky 2016 a 2017
- návrh na finančné zabezpeč.enie Miku!áša a Silvestra 2014, kultúrnej akcie Rusnacký

Kračun
- návrh na odmenu hlavného kontrolóra za rok 2014
- informáciu o použití služobného motorového vozidla
- návrh harmonogramu zasadnutia OZ
- diskusné príspevky



4. k zloženiu obecných komisii
Uznesenie 59/2014 Jh

OZ prerokovalo návrh zloženia obecných komisií tak ako je to uvedené v zápisnic..!! li.
z rokovania a následne ich jednohlasne schválili ./f. .(?'

Predkladá -starosta obce

5. k prejednaniu návrhu na zastupovanie starostu obce
Uznesenie č. 5/2014
OZ jednohlasne schválilo materiál ktorý platil na zastupovanie starostu obce v období 2010

- 2014 aj na ďalšie volebné obdobie ;f /l~<-
Predkladá - starosta obce . . /

6. k návrhu určenia zástupcu starostu obce
Uznesenie č. 60/2014

OZ vzalo na vedomie rozhodnutie starostu obce na vymenovanie svojho zástupcu a to Mgr.
Erika Demčáková

7. k návrhu platu starostu obce
Uznesenie č. 61/2014
OZ vzalo na vedomie a následne sa stotožnilo z uznesením OZ Č. 3212014 o plate starostu
obce a jednohlasne to opätovne schválilo 4. 1?h1.!JI S

Predkladá - starosta obce

8. k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016 - 2017
Uznesenie č. 6212014
OZ prerokovalo a následne jednohlasne schválilo predložený návrh rozpočtu obce na rok
2015 a výhľadovo na roky 2016 a 2017 ·1. ''''Jh? 7..iJ/S

Predkladá - starosta obce
9. k návrhu na odmenu hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 63/2014
OZ schválilo odmenu hlavného kontrolóra v objeme jedného mesačného platu za výkon ako
je uvedené v zápisnici z rokovania OZ

10. k informácii o použití služobného motorového vozidla
Uznesenie č. 6412014
OZ vzalo na vedomie správu o použití služobného motorového vozidla od posledného

zasadnutia OZ a následne ju schválilo

11. k návrhu harmonogramu stretnutí OZ na rok 2015
Uznesenie č. 65/2014
OZ prerokovalo tento návrh a následne ho presunulo na rokovanie na riadne zasadnutie OZ
v januári 2015

eJ P o ver uje:
Uznesenie č. 66/2014
Starostu obce zvolať zasadnutie OZ v termíne január 2015 so zretel'om prerokovania
harmonogramu stretnutí OZ ako aj ďalších potrebných náležitosti na činnosť OZ



('Jazáklade prerokovania zabezpečenia Silvestra 2014 poverilo prípravou ďakcvných listov
pre organizácie ktoré sa aktívne podieľali na spolupráci s OZ v predchádzajúcom ob obí
starostu obce a Eriku Demčákovú

Uznesenie Č. 68/2014
Na základe diskusného príspevku prerokovať otvorenie toaliet na DN v termíne sviatkov
1.11. predniesť v predstihu na OZ, ako aj otvorenie prerokovania vybudovania nábehu na
zvoz nebohého z DN na januárové zasadnutie

D, Z am ie ta
Uznesenie Č.


