UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov,
zo dňa 27. decembra 2010
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený 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 určenie mesačného platu starostovi obce.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. určenie zapisovateľa zápisnice p. Máriu Kriškovú a overovateľov zápisnice
p. Ľubomíra Babiča a p. Michala Janča
3. vystúpenie novozvoleného starostu
4. menovanie zástupcu starostu obce p. Michala Janča
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce František Šary zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľubomír Babič, Ing. Leonard Beluš,

MUDr. Jana Brndiarová, Stanislav Čonka, Jozef Čuban, Mgr. Ján Dlugoš,
Michal Jančo, Bc. Viera Stankovičová a Anton Živčák zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo Vo Veľkom Slavkove
poveruje
poslanca Michala Janča 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.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
určuje
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 mesačný plat starostu obce vo výške 2,2
násobku priemernej mzdy v NH navýšený o 60 %.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
volí
Sobášiacu pre volebné obdobie 2010 – 2014 : MUDr. Janu Brndiarovú

Vo Veľkom Slavkove 27.12.2010
Zapísala : Mária Krišková
Overovatelia zápisnice : Ľubomír Babič v.r., Michal Jančo v.r.
Uznesenia podpísal starosta obce František Šary v.r. dňa 28.12.2010

