UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
.......Ortuťová.......,
z dňa ......3.12.2018..................
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce 2018
4. Zloženie sľubu zvoleného starostu
5. Zloženie sľubu zvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Schválenie mesačného platu starostu obce a odmeňovanie poslancov
7. Zvolenie poslanca na zastupovanie starostu obce
8. Vymenovanie komisie na ochranu verejného záujmu
9. Rôzne, Diskusia
10. Záver.

K bodu ..2.. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 11/2018

Obecné zastupiteľstvo v Obci Ortuťová zvolilo:
Zapisovateľ : Zdenka Bilaninová
Overovateľ: Mária Čisárová
Hlasovanie:
3
Mária Čisárová, Milan Marušin, Zdenka Bilaninová,
Za:
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Mgr. Patrik Fiľakovský, Ladislav Guba

K bodu ..3.. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 2018

Uznesenie č. 12/2018

Obecné zastupiteľstvo v .....obci Ortuťová............................................................................
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie zvoleného starostu obce
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. zvolený starosta obce ..........Ing. Ján Čisár..........................
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Bilaninová Zdenka
Lazor Miroslav
Milan Marušin
Ostatný poslanci Ladislav Guba a Mgr. Patrik Fiľakovský zložia sľub na najbližšom obecnom
zasadnutí.
K bodu ..6... Schválenie mesačného platu starostu obce

Uznesenie č. 13/2018

Obecné zastupiteľstvo v ......obci Ortuťová.................................................................................
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 plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za r. 2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1. uviesť konkrétny koeficient) 1,65. s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Zdenka Bilaninová, Miroslav Lazor, Milan Marušin,

Ladislav Guba, Mgr. Patrik Fiľakovský,

K bodu.....7.... Zvolenie poslanca na zastupovanie starostu obce

Uznesenie č. 14/2018

Obecné zastupiteľstvo v .......obci Ortuťová................................................................................
Vzájomným hlasovaním a následným informovaním starostu obce bol poverený
zastupovaním starostu obce poslanec .............Zdenka Bilaninová........................
Hlasovanie:
3
Zdenka Bilaninová, Miroslav Lazor, Milan Marušin,
Za:
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Ladislav Guba, Mgr. Patrik Fiľakovský,

K bodu .8... Vymenovanie komisie na ochranu verejného záujmu
(je povinná v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. – komisia na ochranu verejného záujmu

Uznesenie č. 15/2018

Obecné zastupiteľstvo v ..........v obci Ortuťová..........................................................................
A.zriaďuje
komisie, a to ...
Komisia na ochranu verejného záujmu
B.volí
členov komisie :
Bilaninová Zdenka
Miroslav Lazor
Milan Marušin
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Zdenka Bilaninová, Miroslav Lazor, Milan Marušin,

Ladislav Guba, Mgr. Patrik Fiľakovský,

Miesto a dátum

meno, priezvisko a podpis starostu

