UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Poluvsie
zo dňa 11. decembra 2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo :
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Martin Šujan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :
Mariana Hranaiová, Ing. Ján Krajčovič, Dušan Leitman, Silvia Leitmanová, Jana Solárová, Ľubomír Šujan,
Peter Šujan
2. Poverenie poslanca, 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí
poveruje
poslanca Ing. Jána Krajčoviča 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.
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí
A. zriaďuje
1. komisiu pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
2. komisiu pre financie a správu majetku obce
3. sociálnu komisiu
4. komisiu pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie
5. komisiu pre verejný poriadok
6. komisiu pre ochranu verejného záujmu
7. komisiu pre prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného
kontrolóra v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
B. volí
1. predsedu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie Petra Šujana
2. predsedu komisie pre financie a správu majetku obce Ing. Jána Krajčoviča

3.
4.
5.
6.
7.

predsedu sociálnej komisie Marianu Hranaiovú
predsedu komisie pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie Ľubomíra Šujana
predsedu komisie pre verejný poriadok Dušana Leitmana
členov komisie pre ochranu verejného záujmu Silviu Leitmanovú, Janu Solárovú, Ľubomíra Šujana
členov komisie pre prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce
a hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov Petra
Šujana, Dušana Leitmana, Marianu Hranaiovú
C. schvaľuje
poslankyňu obecného zastupiteľstva Silviu Leitmanovú ako zústupcu zriaďovateľa v Rade školy Materskej školy
v Poluvsí
4. Určenie mesačného platu starostu obce.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí
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 doterajším obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce Martina Šujana vo výške 1632,00 €.

Martin Šujan
starosta obce

