SĽUB STAROSTU OBCE

„Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce
a Slovenskej republiky. Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri
výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“.

V Lastomíre, 11.12.2014

...................................................
Ľubomír Šipoš

SĽUB POSLANCOV
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone
svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia“.
Ing. Viliam Andrašov

...................................

JUDr. Danica Džačková

......................................

MUDr. Marián Jenčík

..................................

Bc. Bohuš Jenčík

..................................

Ing. Jaroslav Kločanka

..................................

Ing. Juraj Mojsej

.....................................

Mgr. Ján Palkóci

..................................

MUDr.Miloš Uhrín

..................................

Ing. Ladislav Zásadný

.................................

V Lastomíre, 11.12.2014

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
obce Lastomír zo dňa 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prejednalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
2.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta
a odst.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľbu predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
UZNESENIE č.1
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre
A .berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
vystúpenie novozvoleného starostu
návrh rozpočtu na rok 2016 – 2017
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ľubomír Šipoš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Viliam Andrašov
JUDr. Danica Džačková
MUDr. Marián Jenčík
Bc. Bohuš Jenčík
Ing. Jaroslav Kločanka
Ing. Juraj Mojsej
Mgr. Ján Palkóci
MUDr. Miloš Uhrín
Ing. Ladislav Zásadný

2.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 veta
a odst.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

UZNESENIE č.2
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre
poveruje
zástupkyňu starostu obce p. JUDr.Danicu Džačkovu zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia
veta a odst.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

3.Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
UZNESENIE č.3
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre
A. z r i a ď u j e
komisie, a to

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Komisia pre školstvo
Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
Komisia pre tvorbu a ochranu životného prostredia
Komisia pre kultúru a šport
Komisia pre vydávanie obecných novín

3.
B. v o l í
a/ predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných
funkcionárov: MUDr. Miloš Uhrín
b/ predsedu komisie pre školstvo : Ing. Jaroslav Kločanka
c/ predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností : Ing.
Viliam Andrašov
d/ predsedu komisie pre kultúru a šport : MUDr. Marián Jenčík
e/ predsedu komisie pre vydávanie obecných novín: Mgr. Ján Palkoci

UZNESENIE č 4.
Menovanie zástupcu starostu
Za zástupcu starostu bola menovaná pani JUDr. Danica Džačková

4. Určenie mesačného platu starostu
UZNESENIE č.5
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre
A. u r č u j e
v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom mesačný plat vo výške: 2.121,-- EUR mesačne.
Uznesenie č. 6
A. Vyhlasuje
1.Voľbu hlavného kontrolóra obce Lastomír
Uznesenie č. 7
A. Schvaľuje
1. Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2014 vtedy, keď Agromáš a.s. Trebišov
zaplatí DZN.
2. Návrh rozpočtu na rok 2015
3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2014
4. Neuplatňovať podľa zákona č. 426/2013 Z.z. programy v rozpočte obce Lastomír na
rok 2015

V Lastomíre : 11.12.2014
Ľubomír Šipoš
starosta obce

