UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč
zo dňa 10.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do samosprávy obcí.
2. Poverenie poslanca Jozefa Kresťanka na zvolávanie a vedenie 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 platu starostu obce.
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľbu predsedov komisií.
5. Návrh a určenie sobášiaceho a náhradníka.
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Seč.
7. Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo.
8. Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.l o dani z nehnuteľností.
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2 o dani za psa.
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č. l/QZ/2014

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
berie

na

1.
2.
3.
4.
5.

vedomie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Príhovor starostu obce
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 2015-2017
Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo
Rozpočet obce Dolná Seč na roky 2016-2017
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Uznesenie č. 2/OZ/2Q14

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
konštatuje

že:

1. Novozvolený starosta obce Eugen Čornák zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
- Ing. Zuzana Bezáková PhD.
- Karol Kasáš
- Jozef Kresťanko
- Ing. Alexander Kúcs
- Ing. Iveta Vargová

Uznesenie č. 3/OZ/2Q14

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
poveruje:

1.

Poslanca Jozefa Kresťanka na zvolávanie a vedenie 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.

Uznesenie č. 4/OZ/2Q14

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
určuje:
1. Za zapisovateľa Zdenku Furdovú.
2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Alexandra Kúcsa a Karola Kasáša.
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3. V zmysle §3 odsek 1 a odsek 2 zákona č. 253 /1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
plat starostu obce Eugena Čornáka v rozsahu plného úväzku nasledovne:
- v zmysle §4 odsek 1 zákona č. 253/1994 Z. z. je starosta obce Dolná Seč
Eugen Čornák zaradený do 1. platovej skupiny, t. j. 1,49 - násobok mesačnej
mzdy v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok 2013, čo činí 1227,76EUR a v zmysle §4
odsek 2 zákona č. 253/1994 Z. z. bol starostovi zvýšený plat o 35%, t. j. spolu
= 1658,00EUR od 10.12.2014.
4. Sobášiaceho a náhradníka : Ing. Ivetu Vargovú a Ing. Zuzanu Bezákovú PhD. .

Uznesenie č. 5/OZ/2014

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
zriaďuje:
1.
2.
3.
4.

Komisiu ochrany verejného poriadku
Finančnú komisiu
Komisiu životného prostredia a výstavby
Komisiu kultúry, športu, mládeže a sociálnych vecí

Uznesenie č. 6/OZ/2Q14

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
voI í:

1.
2.
3.
4.
5.

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Iveta Vargová a Ing. Zuzana Bezáková PhD.
Predsedu Finančnej komisie: Ing. Ivetu Vargovú
Predsedu Komisie ochrany verejného poriadku : Ing. Zuzanu Bezákovú PhD.
Predsedu Komisie životného prostredia a výstavby: Ing. Alexandera Kúcsa
Predsedu Komisie kultúry, športu, mládeže a sociálnych vecí: Karola Kasáša
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Uznesenie č. 7/OZ/2Q14

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
schvaľuje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program ustanovujúceho zasadnutia.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Seč.
Rozpočet obce Dolná Seč na rok 2015.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o dani z nehnuteľností.
Všeobecne záväzné nariadenie č.2 o dani za psa.
Všeobecne záväzné nariadenie č.3 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči na rok 2015.

Uznesenie č. 8/OZ/2Q14

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
ukladá:
1. Predsedom komisií predložiť plán činnosti na rok 2015. Termín: 27.01.2015.
2. Predsedom komisií určiť členov komisií. Termín: 27.01.2015.
3. Obecnému úradu vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzných nariadení obce
Dolná Seč :
Všeobecne záväzného nariadenia č.l o dani z nehnuteľností,
Všeobecne záväzné nariadenia č.2 o dani za psa,
Všeobecne záväzné nariadenia č.3 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na úradnej tabuli obce.
4. Obecnému úradu zverejnenie Všeobecne záväzných nariadení obce Dolná Seč :
- Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností,
Všeobecne záväzné nariadenia o dani za psa,
Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
spôsobom v obci obvyklým.

Starosta obce
/
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