
U Z N E S E N I E 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Oľšov konaného dňa 5.12.2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Informáciu o výsledkoch voľby starostu  a volieb  do obecného zastupiteľstva. 

3. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

    prípadoch podľa § 12ods. 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. 

5. Návrh na zriadenie  komisií ich predsedov a členov. 

6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.  

7. Návrh na používanie osobného motorového vozidla na služobné účely. 

 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č.1/2014   

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

A/ určuje 

    1) zapisovateľku: Angelu Sontágovú 

    2) overovateľov zápisnice: Emíliu Bučkovú a Jána Bučka 

 

    Hlasovanie: 

    Za: 4, Emília Bučková, Ján Bučko, Ján Jura, Karol Pinčák 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

2. Informácia o výsledkoch voľby starostu  a volieb  do obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

A/  berie na vedomie 

     1) výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

     2) vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

B/ konštatuje že: 

     1) novozvolený starosta obce Oľšov Pavol Hovančík, zložil zákonom predpísaný sľub  

         starostu obce 

     2) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

         obecného zastupiteľstva: 

         Emília Bučková 

         Ján Bučko 

         Mgr. Lukáš Visocký 

         Ján Jura 

         Karol Pinčák 

 

 



3. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 3/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

A/ schvaľuje 

    1) program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa návrhu starostu obce 

 

    Hlasovanie: 

    Za: 4, Emília Bučková, Ján Bučko, Ján Jura, Karol Pinčák 

    Proti: 0 

    Zdržali sa: 0 

 

4. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

    prípadoch podľa § 12ods. 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. 4/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

A/ poveruje 

    1) poslanca Obecného zastupiteľstva Jána Bučka na toto volebné obdobie zvolávaním a 

        vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods. 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 

 

        Hlasovanie: 

        Za: 4, Emília Bučková, Ján Bučko, Ján Jura, Karol Pinčák 

        Proti: 0 

        Zdržali sa: 0 

 

5. Návrh na zriadenie  komisií ich predsedov a členov. 

 

Uznesenie č. 5/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

A/ zriaďuje 

    1) komisiu na ochranu verejného poriadku 

    2) komisiu pre mládež, kultúru a šport 

    3) komisiu na ochranu verejného záujmu 

    4) komisiu finančnú 
 

B/ volí 

     1) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku Jána Bučka a poslancov OZ za    

         jej členov  

     2) predsedu komisie pre mládež, kultúru a šport  Mgr. Lukáša Visockého a poslancov OZ  

         za jej členov 

     3) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Karola Pinčáka a poslancov OZ za jej  

         členov 

     4) predsedu komisie finančnej Emíliu Bučkovú, členovia poslanci OZ 

 



        Hlasovanie: 

        Za: 4, Emília Bučková, Ján Bučko, Ján Jura, Karol Pinčák 

        Proti: 0 

        Zdržal sa: 1, Karol Pinčák, pri zriadení komisie na ochranu verejného poriadku 

 

6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.  

 

Uznesenie č. 6/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

A/ určuje 

    1) 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  

        plného pracovného úväzku určeného obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred  

        voľbami mesačný plat starostu vo výške 1227,76 € ako súčin násobku 1,49 a priemernej  

        mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2013, zvýšený o  

        10,80 % vo výške 1367,00 €. 

 

        Hlasovanie: 

        Za: 4, Emília Bučková, Ján Bučko, Ján Jura, Karol Pinčák 

        Proti: 0 

        Zdržali sa: 0 

 

7. Návrh na používanie osobného motorového vozidla na služobné účely. 

 

Uznesenie č. 7/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove 

 

A/ schvaľuje 

    1) používanie osobného motorového vozidla na služobné účely s tým že služobné cesty 

        preplácané podľa zákona o cestovných náhradách overí jeden z piatich poslancov OZ 

 

        Hlasovanie: 

        Za: 4, Emília Bučková, Ján Bučko, Ján Jura, Karol Pinčák 

        Proti: 0 

        Zdržali sa: 0 

 

      Zapísala: Sontágová Angela      

 

 

 

 

 

 

         Pavol Hovančík 

             starosta obce 

 

 

 

 
 Vyvesené: 8.12.2014 

 

 Zvesené : .....12.2014 


