OBEC BŽANY

OBEC BŽANY
Obecný úrad Bžany č. 46, 090 33 Turany nad Ondavou
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UZNESEN IA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bžany zo dňa 4.12.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1.
Otvorenie zasadnutia
Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Príhovor novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a
predsedov komisií.
10. Schválenie platu starostu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. Diskusia
12. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch

2.Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Uznesenie č. 2 a 3

A. Berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. odovzdanie osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva

3. Vystúpenie novozvoleného starostu
B. K o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Bžany Ladislav Vrabeľ zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
Simona Jakubová, Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ. Zvolený poslanec
OZ Darina Klebanová je toho času je na kúpeľnej liečbe, preto sľub poslanca OZ nezložila.

Uznesenie č.4
A. Konštatuje:
1. Príhovor novozvoleného starostu obce Bžany.
Uznesenie č.5
A. Konštatuje, že:
1. Ladislav Vrabeľ – starosta obce zložil sľub pred všetkými prítomnými a poslancami OZ
Uznesenie č.6
A. Schvaľuje:
1. program ustanovujúceho zasadnutia OZ
Uznesenie č.7
A. Určuje:
1. zapisovateľku Mgr. Vieru Štokovú

2. overovateľov zápisnice : Juraja Kasardu a Miroslava Tarabčáka
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
A. Menuje:
1. poslanca Juraja Kasardu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
A. Zriaďuje
Komisia pre financie a rozpočet, kontrolná komisia
Komisia pre územný rozvoj, investície a výstavbu, cestovný ruch
Komisia pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
Kosia pre sociálne veci, kultúru a šport
Komisia majetková- predaj pozemkov
B.

Volí

Komisiu pre financie a rozpočet , kontrolná komisia
a)predseda komisie: Juraj Kasarda
b) členovia: Miroslav Tarabčák
Darina Klebanová
Ing. Miloš Vrabeľ
Komisiu pre územný rozvoj, investície a výstavbu, cestovný ruch
a)predseda komisie : Ing. Miloš Vrabeľ
b) členovia: Eduard Cichý
Ing. Michal Balog CSc.
Daniela Jecušková
Komisiu pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku
a)predseda komisie: Miroslav Tarabčák
b)členovia : Pavol Jecuško
Ing. Miloš Vrabeľ
Radovan Vrabeľ
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
a)predseda komisie: Simona Jakubová
b)členovia: Darina Klebanová
Juraj Kasarda
Ing. Miloš Vrabeľ
Komisiu pre sociálne veci, kultúru a šport
a)predseda komisie: Darina Klebanová
b)členovia : Ing. Miloš Vrabeľ
Eduard Cichý
Peter Ličko

Komisiu majetková - na predaj pozemkov
a)predseda komisie: Pavol Jecuško
b)členovia : Juraj Kasarda
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
A. Schvaľuje:

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom, postavení a platových pomerov starostov obcí a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a 1,65 násobku s
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Starosta sa zaväzuje pracovať na polovičný úväzok a tým
sa zrieka 50% platu a bude aj naďalej pokračovať v podnikaní.

V Bžanoch 4.12.2018

Ladislav Vrabeľ
starosta obce

