OBEC

ĎAPALOVCE

O b e c n ý ú r a d, Ď a pa l o v c e 1 3 6, 0 9 4 0 5

H o l č í ko vc e

IČO: 332 321

DIČ: 2020640941

UZNESENIE
z prvého zasadania OZ konaného dňa 12. decembra 2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,
3. poverenie zástupcu starostu obce a jeho kompetencie,
4. informáciu o zákonnom určení prejednávania platu starostu obce.
B. schvaľuje
1. program zasadnutia,
2. že pre malý počet poslancov zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie bude
rovnaké a to: Mikuláš Fedor a Jozef Mitalčák,
3. odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 17,- € za účasť na riadnom
zasadnutí, 8,- EUR za účasť na mimoriadnom zasadnutí,
4. príspevok na občerstvenie na zasadnutie obecného zastupiteľstva vo výške 2,- € na
každú zúčastnenú osobu, tento príspevok sa môže kumulovať počas roka a čerpať
jednorázovo do výšky nevyčerpaného zostatku,
5. dispozičné právo pre starostu obce takto:
- pre nákup tovarov a služieb do 700,- €,
- úhrady faktúr neinvestičného charakteru (úhrada za elektrinu, telefóny a pod.)
alebo faktúr investičného charakteru na riešenie havárií do výšky faktúry,
- úhrady faktúr investičného charakteru bez predchádzajúceho schválenia
investičnej akcie obecným zastupiteľstvom do 1 500,- €,
C. poveruje
Poverenie poslanca Mikuláša Fedora, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva podľa §12 zákona 369/1990.
D. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Cmár zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Dušan Goffa, Mikuláš Fedor, Ambróz
Karas, Jozef Mitalčák a Jozef Zeleňák zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
E. rozhodlo
o tom, že plat starostu obce sa bude vyplácať v doterajšej výške a jeho prerokovanie podľa
zákona sa uskutoční v roku 2015 po zverejnení výšky priemernej mzdy v národnom
hospodárstve za rok 2014.

F. zriaďuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu (KOVZ)
G. volí
predsedu komisie KOVZ - Jozef Mitalčák
H. určuje
Volebné obvody pre poslancov:
Dušan Goffa
č.d. - 66 – 78 vrátane 129-135,137,140,141,147,154
Mikuláš Fedor
č.d. - 46 – 64 vrátane 145 a 152
Ambróz Karas
č.d. - 95 – 124 vrátane 153
Jozef Mitalčák
č.d. - 13 – 45 vrátane 142-144,146,148
Jozef Zeleňák
č.d. - 79 – 93 a 2 – 9 vrátane 127, 150, 155

V Ďapalovciach 12.12.2014

Ing. Ján Cmár
starosta obce

Tel. / Fax: 057 / 488 07 12
Bankové spojenie: VÚB Vranov n. T.

E – mail: obecdapalovce@stonline.sk
Číslo účtu: 20526632 / 0200

