UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hažín zo dňa 20.11.2014
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, určenie náplne ich práce, voľba
členov a predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostky obce.
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Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Hažíne
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce
sľub starostky obce

Ing. Marianna Šimková zložila zákonom predpísaný

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Ing. Anton Čech, Ing. Monika Gavajová, Katarína Pallajová,
Amália Rosolová, Ján Varga

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.
Uznesenie č.6
Obecné zastupiteľstvo v Hažíne

poveruje
1. poslanca: AMÁLIA ROSOLOVÁ, 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 komisie obecného zastupiteľstva, určenie náplne jej práce, voľba
členov a predsedu komisie.
Uznesenie č.7
Obecné zastupiteľstvo v Hažíne
A. z r i a ď u j e
komisiu: Občiansko právnu a ochrany verejného záujmu
B. u r č u j e
náplň práce komisie: podieľať sa na prerokovaní a vybavovaní podnetov, sťažností
obyvateľov.
C. v o l í
a) predsedu komisie: Ing. Anton Čech
b) členov komisie:
 poslancov:
- Amália Rosolová
- Katarína Pallajová
- Ing. Monika Gavajová
- Ján Varga
5 . Určenie mesačného platu starostu

Uznesenie č.8
Obecné zastupiteľstvo v Hažíne
určuje
V súlade so zákonom NRSR 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 starostke
Ing. Marianne Šimkovej.
Podľa zákona 253/1994 Zb. § 3 patrí starostke plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a 1,65 násobok (do 500 obyvateľov) podľa platovej skupiny
(§4 ods.1). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia
predpísaného sľubu. Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a
kvalitu výkonu funkcie až do 45% súčtu platov za obdobie za ktoré sa odmena poskytuje.
Ing. Marianna Šimková
starostka obce

