
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA 

č. 1/2010 

zo dňa 27.12.2010 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 A1. Určenie overovateľov zápisnice – Dezider Dužda  

                                                                –  Rastislav Švec 

            A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová  

            A3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

      A4. Správu  starostu  obce   o  plnení  základných  cieľov  obecnej  samosprávy v uplynulom      

             volebnom období rokov 2006 – 2010  

      A5. Správu  starostu  obce   o  základných  cieľoch  obecnej  samosprávy vo volebnom období  

             rokov 2011 – 2014  

      A6. Správu mandátovej a volebnej komisie o overení platnosti zloženia sľubu   

             a o nezlučiteľnosti s funkciami novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov    

             obecného zastupiteľstva a o výsledkoch a platnosti volieb predsedov komisií, sekretárov   

             komisií a členov komisií OZ z poslancov obecného zastupiteľstva  

 

       

       B. KONŠTATUJE, ŽE  

 

   B1. Novozvolený  starosta  obce  Ing.  Cyril  Revák  zložil zákonom predpísaný sľub starostu               

             obce 

   B2. Novozvolení  poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca   

             obecného zastupiteľstva 

  

C. SCHVAĽUJE 

 

            C1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      C3. Návrhovú komisiu v zložení: 

                                                         - predseda komisie – Jozef Bruzda 

                                                                - člen komisie – Viera Bečaverová 

                                                                - člen komisie – Katarína Triščová 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:   

      

Dezider Dužda 

 

Rastislav Švec                                                                



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA 

č. 2/2010 

zo dňa 27.12.2010 

 

 

 

k návrhu na prerokovanie poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

po prerokovaní na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   

 

 

 

POVERUJE 

 

 

       poslankyňu obecného zastupiteľstva p.Vieru Bečaverovú 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

Overovatelia:                                                                         

 

Dezider Dužda 

 

Rastislav Švec                                                                

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA 

č. 3/2010 

zo dňa 27.12.2010 

 

k návrhu na prerokovanie zriadenia  komisií  obecného zastupiteľstva a voľbu ich  predsedov, 

sekretárov a členov z poslancov obecného zastupiteľstva 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

A.  ZRIAĎUJE 

 

   Komisie obecného zastupiteľstva a to: 

      - komisiu rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 

      - komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

      - komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

 

B. VOLÍ 

  

   Za predsedov komisií, sekretárov komisií a členov komisií poslancov obecného zastupiteľstva: 

      - komisia  rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 

        predseda komisie – Katarína Triščová 

        sekretár komisie   – Viera Bečaverová 

        člen  komisie        – Martin Jaco 

        člen  komisie        – Dezider Dužda 

      - komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

        predseda komisie – Rastislav Švec 

      - komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce 

        predseda komisie – Bartolomej Roják 

        sekretár komisie   – Jozef Bruzda 

      - komisia mandátová a volebná 

        predseda komisie – Silvia Krišková 

        sekretár komisie   – Mária Rojáková 

        člen  komisie        – Martina Kipikašová 

 

D. UKLADÁ 

 

   Predsedom   komisií   obecného   zastupiteľstva  predložiť  na  nasledujúce   zasadnutie  obecného    

   zastupiteľstva  návrhy   na   neobsadené    miesta   členov    zriadených   komisií   obecného        

   zastupiteľstva z radov obyvateľov obce 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

Overovatelia:                                                                         

 

Dezider Dužda 

 

Rastislav Švec                                                           



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA 

č. 4/2010 

zo dňa 27.12.2010 

 

 

k návrhu na prerokovanie schválenia rozpočtového provizória rozpočtu obce na rok 2011 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

 

po prerokovaní 

 

 

A.  s ch v a ľ u j e 

 

 

      A1.  rozpočtové provizórium hospodárenia obce v roku 2011 do schválenia rozpočtu obce na rok   

              2011 a to: 

              -  rozpočtové príjmy do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do výšky 1/12   

                 príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2010 

              -  rozpočtové výdavky do prijatia rozpočtu obce na rok 2011 budú mesačne do výšky max.   

                 1/12  výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2010. 

 

      A2. termín predloženia  rozpočtu obce na rok 2011 na rokovanie obecného zastupiteľstva do    

             konca februára 2011. 

  

      A3. plnenie rozpočtového  provizória predložiť na  schválenie obecným zastupiteľstvom pred  

             schválením rozpočtu na rok 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:                                                                        

 

Dezider Dužda 

 

Rastislav Švec                                                                

 

 



OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OSTROVANY 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V OSTROVANOCH Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA 

č. 5/2010 

zo dňa 27.12.2010 

 

 

k návrhu na prerokovanie schválenia platu starostu obce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

 

po prerokovaní v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 s poukazom na § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších 

predpisov 

 

 

A.  schvaľuje 

 

plat starostu obce Ostrovany takto: 

 

     A1. starosta obce Ostrovany sa na základe § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. zaraďuje do 3.    

            platovej  skupiny, t.j. 2,20 – násobok mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na     

            základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Cyril Revák v.r. 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                        

 

Dezider Dužda 

 

Rastislav Švec                                                                

 


