Uznesenie
z 1. ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 15. decembra 2014

Obecné zastupiteľstvo Čajkov na svojom ustanovujúcom zasadnutí
prerokovalo :
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu
členov a predsedov komisií
3. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

UZNESENIE č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo Čajkov:
A. b e r i e n a v e d o m i e :
a)
b)
c)
d)

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
vystúpenie doterajšieho starostu
vystúpenie novozvoleného starostu
poverenie zástupcu starostu obce

B. k o n š t a t u j e , ž e :
a) novozvolený starosta obce Čajkov Bc. Eva Uhnáková zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce Čajkov
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca Obecného zastupiteľstva Čajkov:
Milan Bátovský
Ing. Roman Červenák
Štefan Greguš
PharmDr. Jozef Klinčok
Jozef Nichta
Emília Nichtová
Ing. Peter Uhnák

UZNESENIE č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo Čajkov z r i a ď u j e :
A/ komisiu verejného poriadku a životného prostredia
- podáva názory na riešenie sťažností občanov v oblasti susedských
vzťahov, porušovania VZN o odpadoch a znečisťovaní životného prostredia
Predseda:
Členovia:

Ing. Peter Uhnák
Miloš Seneši
Ing. Mária Selková

B/ komisiu výstavby a stavebného poriadku
- podáva návrhy na riešenie otázok a plánovania bytovej výstavby
a dobudovania infraštruktúry ako i problematiku stavebného zákona
podľa požiadaviek občanov
Predseda:
Členovia:

Ing. Roman Červenák
Štefan Greguš
Jozef Slušný

C/ komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu
- podáva návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia, škôl,
športového areálu a organizovanie podujatí v oblasti školstva, kultúry a športu
- dáva návrhy na voľnočasové aktivity mládeže a udržiavanie tradícií
Predseda:
Členovia:

Jozef Nichta
PharmDr. Jozef Klinčok
PaedDr. Alena Miškovičová

D/ komisiu finančnú
- spolupracuje so starostkou obce a kontrolórom pri spracovaní rozpočtu
ako i pri kontrole jeho čerpania a nakladaní s majetkom obce
Predseda:
Členovia:

Milan Bátovský
Emília Nichtová
Monika Chlebová

E/ komisiu na ochranu verejného záujmu
- kontroluje nezlučiteľnosť funkcií vo verejnom záujme
- preberá majetkové priznania osôb vo verejnom záujme
Predseda:
Členovia:

Štefan Greguš
Ing. Roman Červenák
PharmDr. Jozef Klinčok

UZNESENIE č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo Čajkov u r č u j e :
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 mesačný plat starostu
Bc. Evy Uhnákovej vo výške 1.817,– Eur.

Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 15. decembra 2014
zapísala: Monika Chlebová v. r.
Čajkov, dňa 18.12.2014

Overovatelia zápisnice:
PharmDr. Jozef Klinčok v. r.
Štefan Greguš v. r.

Bc. Eva Uhnáková v. r.
starostka obce

