UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupitel'stva,
ktoré sa konalo dňa 17.decembra 2010
č.l/2010-12-17
Obecné zastupitel'stvo

v Parchovanoch

A. ber i ena
ved o mie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Hvozdík zložil zákonom predpísaný sl'ub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sl'ub
poslanca obecného zastupitel'stva:
Mgr. Marián Hazuga
Mgr. Ján Hvozdík
Ing. Ján Ivanoc
Ing. Maroš Obrin
Ing. Anton Oporoska
Michal Šimai
PaedDr. Jozef Tóth
Stanislav Tutko
Zdenek Hajduk

C. Berie na vedomie
Poverenie starostu obce pre poslanca
zástupca starostu obce.
D. z ria ď uje
Komisie obecného zastupiteľstva.
1. finančnú
2. pre verejný poriadok
3. pre šport a kultúru

Ing. Jána Ivanoca na výkon funkcie -

a to:

E. vol í
1.a/ predsedu finančnej komisie: Ing. Ján Ivanoc
členov finančnej komisie:
Ing. Maroš Obrin
Michal Šimai
b/ predsedu komisie pre verejný poriadok: PaedDr. Jozef Tóth
členov komisie pre verejný poriadok:
Ing. Anton Oporoska
Mgr. Ján Hvozdík
cl predsedu komisie pre šport a kultúru: Stanislav Tutko
členov komisie pre šport a kultúru:
Mgr. Marián Hazuga
Zdenek Hajduk

- 2 F. sch v a ľ uje
1. plat starostu obce vo výške stanovenej podl'a § 3 zákona Č. 253/94
Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
2. odmenu starostu obce mesačne 232,40 €
3. polročne mimoriadne odmeny podl'a § 5 zák. Č. 289/2002, ktorým
sa mení a doplňa zák. NRSR Č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v závislosti od finančnej situácie obce po prerokovaní
na zasadnutí Obecného zastupitel'stva
4. spôsob odmeňovania poslancov OZ podl'a počtu zasadnutí
5. sobášiacich Ing. Jána Hvozdíka a Ing. Jána Ivanoca
6.a/ členov Rady školy Mgr. Marián Hazuga a Ing. Maroš Obrin
b/ člena Rady Materskej školy Mgr. Ján Hvozdík

G. od por ú č a
Starostovi obce
Posúdiť potrebu aktualizácie

vnútorných

noriem obce.

Ing. Ján Ivanoc,
zástupca starostu obce
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Ing. Já~ Hvozdík,
starosta obce
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