Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Jakubovany konaného dňa 27.12.2010
Obecné zastupitelstvo 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 zastupitelstvo v Jakubovanoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jakubovany.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
B/ k o n š t a t u j e, ž e
1. Novozvolený starosta obce Ing. Anton Janičina, zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Martin Kollár, Mgr. Štefan
Matľak, MVDr. Jaroslav Tall, Peter Halaga, Mária Bačinská, Mgr. Slavomír Tall,
Jozef Revák zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: prítomní: 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
V Jakubovanoch 27.12.2010
Ing. Anton Janičina, v. r.
starosta obce

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
poveruje
poslanca Petra Halagu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade
podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: prítomní: 7, za 6, proti 0, zdržal sa 1
V Jakubovanoch dňa 27.12.2010
Ing. Anton Janičina, v. r.
starosta obce
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Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat vo výške 1,83 násobku
priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený v zmysle
§ 4 odst. 2 o 30 %.
Hlasovanie: prítomní: 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
V Jakubovanoch dňa 27.12.2010

Ing. Anton Janičina, v. r.
starosta obce

