UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava, konaného dňa
16.11.2022

Obecné zastupiteľstvo

vOlcnave

na svojom zasadnutí prerokovalo:

1.

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

2.

Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať
v prípadoch podľa
veta zákona

SNR

$

12 ods. 2

a viesť zasadnutia

prvá veta, ods.

č. 369/1990 Zb.

3

obecného zastupiteľstva

tretia veta, ods. 5 piata a ods.

o obecnom zriadení v znení

6 tretia

neskorších predpisov.

3.

Návrh na zriadenie komisie verejného poriadku a stavebnej komisie, určenie náplne
ich práce, voľba ich predsedov, členov komisií a členov do rady školy.

4.

Návrh na určenie platu starostu obce.

Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Olcnava

A, Berie na vedomie:
a)
b)

výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.
vystúpenie novozvoleného starostu.

c)

poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, p. Mareka Zahuranca za zástupcu
starostu obce.

d)

dohodu ovoľbe predsedu Stavebnej komisie na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

B.

Konštatuje, že:

a)

novozvolený starosta obce, p. Jaroslav Salaj, zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.

b)

zvolení poslanci

obecného

zastupiteľstva:

Jozef Čižmárik,

Adela Kyjovská,

Vladimír Pavol, Marián Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH: Marek
Zahuranec a
Roman Živčák zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
obce Olcnava.

Schvaľuje:

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplnený program
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 14. Návrh na zriadenie
Komisie na ochranu verejného záujmu, určenie náplne práce, voľba predsedu
a členov komisie.

Zalt

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Poveruje:
poslanca, p. Mareka Zahuranca 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.

Za:

Proti

:

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval: 0

Proti

:

0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Proti

:

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Zriaďuje:
Komisiu verejného poriadku

Za:

7

Stavebnú komisiu

b)

Za.:7

Komisiu na ochranu verejného záujmu

Za:

7

Proti

:

0

Určuje:
náplň práce Komisie verejného poriadku,

a to:

sledovať stav verejného poriadku vobci a navrhovať konkrétne opatrenia
na jeho zlepšenie,
- po konzultácií so starostom obce spolupracovať so štátnymi orgánmi
a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany verejného poriadku
-

Za:

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:

b)

náplň práce Stavebnej komisie, a to:
- navrhovať
podieľať sa na hodnotení dopravnej situácie v obci,
- kontrolovať stav miestnych komunikácií, navrhovať formy ich
opravy, údržby
a odvodnenia
- navrhovať
podieľať sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v obci,
- navrhovať
podieľať sa na riešení bytovej výstavby v obci,
- riešiť sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných
úprav,
- vyjadrovať sa k nakladaniu sodpadom na území obce
v zmysle zákona
0 odpadoch,
- plniť iostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva,
- v
potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného
zastupiteľstva

a

a
a

Zas

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval: 0

náplň práce Komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov

č. 357/2004

Za:
d)

7

Proti

0

:

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

starostovi obce navýšenie platu o 10 % k základnému platu v zmysle zákona
253/1994 Z.z. 0 právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a
primátorov miest na celé funkčné volebné obdobie
zal

s]

Proti

0

:

Zdržal sa : 0

Nehlasoval

:

0

Volí:
p. Romana Živčáka za predsedu Komisie verejného poriadku
Za
b)

7

Proti

:

0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

členov Komisie verejného poriadku z radu poslancov obecného
zastupiteľstva
v zložení: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián
Salaj,
Štofanová,
Zuzana
Mer.
MPH: Marek Zahuranec a Roman Živčák

Za.:7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval: 0

členov do Stavebnej komisie z radu poslancov obecného
zastupiteľstva v zložení:

Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián Salaj,
Mgr. Zuzana
Štofanová, MPH: Marek Zahuranec a Roman Živčák

Zajti

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

d)

Mgr. Zuzanu Štofanovú, MPH za predsedkyňu Komisie na ochranu verejného
záujmu
Za sil

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

členov do Komisie na ochranu verejného záujmu z radu poslancov obecného
zastupiteľstva v zložení: Jozef Čižmárik, Adela Kyjovská, Vladimír Pavol, Marián

Salaj, Mgr. Zuzana Štofanová, MPH: Marek Zahuranec a Roman Živčák

Zaty
členov do rady školy

Za:

Proti

v

7

:

0

Zdržal sa : 0

Nehlasoval: 0

zložení: Jozef Čižmárik, Marián Salaj a Roman Živčák
Proti : 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Zapísala: Ing. Dominika Salajová
V Olenave, dňa: 21.11.2022

Jaroslav Salaj
starosta obce

