Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 10.12.2018 v Kultúrnom dome v Zelenči

Uznesenie č. 1/2018
k informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a k overeniu
zloženia sľubu starostu obce Zeleneč a poslancov Obecného zastupiteľstva
v Zelenči vo volebnom období 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 10. 11. 2018
2. Konštatuje, že:
a) novozvolený starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce Zeleneč,
b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Zelenči:
Richard Čavojský
Dušan Droppa
Mária Jurčová
Ing. Stanislav Koči
Ing. Peter Krupa
Mgr. Peter Kyselica
Ing. Jaromír Matis
Ing. Zuzana Mizerová
Marek Vavro
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Zelenči.
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Uznesenie č. 2/2018
k zriadeniu komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Zelenči vo volebnom období
2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Zriadenie nasledovných komisií pri Obecnom zastupieľstve v Zelenči vo volebnom období
2018-2022:







Finančná komisia
Komisia ochrany verejného záujmu
Stavebná komisia
Komisia pre životné prostredie
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku.

Uznesenie č. 3/2018
k Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
1. Poveruje
vo volebnom období 2018 – 2022 Ing. Petra Krupu, poslanca Obecného zastupiteľstva
v Zelenči zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči pripraviť písomné poverenie obecného zastupiteľstva pre Ing.
Petra Krupu a predložiť na podpis starostovi obce.
Termín: do 15.01.2019

Uznesenie č. 4/2018
k žiadosti o preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcej starostke
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Súhlasí
s preplatením 6,5 dňa nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcej
Mizerovej
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starostke Ing. Daniele

Uznesenie č. 5/2018
k určeniu platu starostu obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Konštatuje, že
základný mesačný plat starostu obce Zeleneč je určený podľa § 3 a 4 ods. 1) zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, ako 2,2–násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
Slovenskej republiky vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok.
V Zelenči, dňa 19.12.2018

Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce
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