UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa
12. decembra 2014
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 zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
5. Určenie zástupcu starostky
6. Rozpočet obce
7. Činnosť obecného kontrolóra
8. Rozpočtové opatrenia ZŠ s MŠ
9. Stravné lístky a preplatenie dovolenky starostky obce
10. Funkčné obdobie obecného kontrolóra
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Povine
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2.vystúpenie novozvoleného starostu
3. určenie zástupcu starostky p. Mariána Bendu
4. Stanovisko obec, kontr. k rozpočtu obce na rok 2015
5. Návrh nezáväzného rozpočtu obce na roky 2016 – 2017
6. Vyhlásenie voľby obecného kontrolóra na nové funkčné obdobie
rokov 2015 - 2020

7.
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Margita Šplhá ková
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva :
Marián Benda
Jozef Damaška Mgr.
Jozef Drugo Bc.
Alena Dudeková Bc.
Alena Chudinová
Ján Kocúr
Mária Ochodničanová
Peter Varga
Štefan Vojtáš Ing.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5
tretia veta a ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Povine
poveruje
poslanca Mariána Bendu 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.
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľbu predsedov komisií
Uznesenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Povine
A. z r i a ď u j e
komisie , a to na ochranu verejného záujmu

kultúrna
sociálna
športová
B. v o l í
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu – Ing. Štefan Vojtáš
b) členov komisie:
a) poslancov – Jozef Damaška
Jozef Drugo Bc.
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
- Stanislava Tomašcová
a) predsedu komisie kultúrnej – Mária Ochodničanová
b) členov komisie :
a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
- Jolana Petreková
Jana Bendová
Vlasta Trúchla
Miroslava Mačková
a) predsedu komisie sociálnej - Alena Chudinová
b) členov komisie :
a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
- Viera Podpleská
Emília Podpleská
Miluša Bendová
Katarína Laslopová
a) predsedu komisie športovej - Alena Dudeková Bc.
b)členov komisie :
a) poslancov – Ján Kocúr
Peter Varga

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
– František Mrmus
– Jaroslav Slovák
4. Určenie mesačného platu starostu
Uznesenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Povine
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 p. Margity Šplhákovej vo výške 1 632,-€

Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Povine
schvaľuje
1. Rozpočet obce na rok 2015, bez programového rozpočtu
2. Návrh plánu kontrolných činností OK na obdobie január, február 2015
3. Návrh na rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ v Povine
4. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke za minulé volebné obdobie
5. Preplácanie stravných lístkov starostke

Margita Šplháková
starostka obce

