Z á v e r y z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Poproč
dňa 8. 12. 2014
A. U z n e s e n i a Obecného zastupiteľstva v Poproči
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1.

Ber ie na

vedomie

a/

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Poproč konaných dňa 15.11.2014.

b/

Vystúpenie novozvoleného starostu obce Poproč.

c/

Diskusné príspevky poslancov OZ a to Ing. Viliama Komoru.

2.

Určuje

a/

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
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami základný plat starostu,
a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku 1,98
(podľa § 4 ods. 1) s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.

3.

Schvaľuje

a/

Prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč v roku 2015 na deň
20.februára 2015.

b/

Ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou BENTOPO spol. s.r.o., so sídlom Poproč,
Lipová 33, číslo zmluvy 1/2010, o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove na ulici Kostolnej orientačné číslo č. 46, súpisné číslo 761, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1190, parcela č. 1641/1, k.ú. Poproč a to dohodou zmluvných strán
k 31.12.2014.

c/

Zámer prenajať majetok obce v zmysle § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamo žiadateľovi, konkrétne
nebytové priestory
nachádzajúce sa v budove na ulici Kostolnej, orientačné číslo č. 46, súpisné číslo 761,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, parcela č. 1641/1, k.ú. Poproč, pozostávajúce
z obchodných priestorov vo výmere 68,55 m2, výrobných a skladových priestorov vo
výmere 10,25 m2 a ostatných priestorov vo výmere 9,86 m2 pre p. Máriu Štefanekovú,
bytom Poproč, Obchodná 50.

4. K o n š t a t u j e, že
a/ novozvolený starosta obce Ing. Štefan Jaklovský zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PhDr. Zita
Mgr. Zuzana
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Ing. Viliam
Peter
Mgr. Dajána
Bc.
Iveta

BANÍKOVÁ
BRADOVÁ
HANKO
HARČARIK
JASAŇ
KOMORA
MUDROŇ
ŠPEGÁROVÁ
VINCOVÁ

5. Vo l í
a/ predsedu finančnej komisie:
člena finančnej komisie:
člena finančnej komisie:

PhDr. Zita Baníková
Ing. Viliam Komora
Martin Jasaň

b/ predsedu komisie životného prostredia a projektového plánovania:
Mgr. Zuzana Bradová
člena komisie životného prostredia a projektového plánovania:
Ing. Branislav Hanko
c/

predsedu komisie školstva a sociálnych vecí:
člena komisie školstva a sociálnych vecí:

Bc. Iveta Vincová
Jozef Harčarik

d/

predsedu komisie kultúry a športu:
člena komisie kultúry a športu:

Mgr. Dajána Špegárová
Peter Mudroň

e/ za členov Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zmysle z. č. 9/2010
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov:
PhDr. Zita Baníková
Martin Jasaň
Peter Mudroň
a za náhradníkov členov Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zmysle z. č.
9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov: Mgr. Zuzana Bradová
Bc. Iveta Vincov
f/

členov politických strán z radov poslancov do Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 čl. 2 a § 20 a
Štatútu obce Poproč a to:
za politickú stranu SMER
Bc. Iveta Vincová

za nezávislých kandidátov
za nezávislých kandidátov

-

Ing. Branislav Hanko
Jozef Harčarik

6.

Ukladá

a/

predsedom a členom jednotlivých komisií z radov poslancov písomne predložiť na
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií z radov občanov
– odborníkov pre jednotlivé oblasti.

7.

Poveruje

a/

poslanca Ing. Viliam Komoru 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

8.

Neschvaľuje

a/

Plán rokovaní Obecného zastupiteľstva na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

