
ZÁVERY Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO  VEĽKOM HOREŠI 

 prijaté  dňa 17. decembra 2010 

 

 

K BODU Č. 1: 

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č. 1/12/2010 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši 

A/ berie na vedomie  

- určenie zapisovateľa, ktorým je Valéria Pálová a overovateľov zápisnice: Štefan Brezina a Ladislav Fozo. 

- informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 

B/ konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Zoltán Pál  zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

 

 

K BODU Č. 7: 

Schválenie programu rokovania  

 

Uznesenie č. 2/12/2010 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši 

A/ berie na vedomie 

- návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce 

B/ schvaľuje 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva  o výsledku voľby starostu 

4. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. zloženie sľubu novozvolených poslancov 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Voľba  návrhovej a volebnej komisie 

9. Tajné hlasovanie – zástupca starostu, poverený poslanec, sobášiaci, plat starostu 

10. Informácia o voľbe ďalších komisií  

11. Diskusia 

12. Uznesenie 

13.  Záver 

 

K BODU Č. 9: 

Voľba návrhovej a volebnej komisie 

Uznesenie č. 3 /12/2010 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši 

 

A/ berie na vedomie 

návrh zloženia  návrhovej a volebnej komisie 

B/ schvaľuje  

 

1. Volebnú komisiu v zložení:           Jozef Plešovský. – predseda, Marián Tekeľ a Andřej Gerda - členovia 

2. Návrhovú komsiu v zložení:  Vincent Pál. – predseda, Štefan Brezina a Vincent Varga . – členovia 

 



K BODU Č.5: 

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie     

  

 Uznesenie č. 4 /12/2010 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši 

 

berie na vedomie 

 Správu návrhovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií 
 

  
K BODU Č. 10 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva  

  

 Uznesenie č. 5/12/2010 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši 

 

poveruje  

poslanca Ladislava Fozo  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 riadení v znení neskorších 

predpisov. Vincenta Pála a Valériu Pálovú funkciou sobášiaceho. 

Plat starostu  

 Uznesenie č. 6/12/2010 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši 

 

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 PaedDr. Zoltána Pála vo výške 3,01 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve  vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

 

 

Hlasovanie prebehlo an bloc 

Prítomných: 8 

Za: 8 

Zdržal sa :  0 

Proti:  0 

Nehlasoval:  0 
  

 

Vo Veľkom Horeši  17. 12. 2010 

 


