
UZNESENIE Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA DŇA 02.01.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

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

2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 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. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a určenie komisií. 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove 

A. berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta obce Ing. Marián Pavlík zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Tatiana Koudelíková 

Marcel Kováč 

Adriána Mičková 

Vladimír Ondráško 

Marián Pavlis 

Ľubomír Pilný 

Peter Pilný 

 

 

                                                   Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove poveruje poslanca Ľubomíra Pilného 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 



Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove  

A. zriaďuje 

Komisiu na ochranu životného prostredia 

Komisia školstva, kultúry a športu 

Komisiu na ochranu verejného záujmu 

 

B. volí 

Predsedu komisie na ochranu životného prostredia Vladimíra Ondráška 

Predsedu komisie školstva, kultúry a športu Tatianu Koudelíkovú 

Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Petra Pilného 

 

Uznesenie č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvašove  

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 doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami určuje mesačný plat starostu Ing. 

Mariána Pavlíka vo výške 685 eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Marián Pavlík – starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


