
    Uznesenie 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lastomíre dňa 3.12.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb od obecného zastupiteľstva 
2. Poverenie poslanca zastupovaním starostu a  zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva  
v prípade jeho neprítomností 
3. Návrh na zriadenie komisií OZ a voľbu predsedov komisií 
4. Návrh na určenie platu starostu obce 
5. Zásady odmeňovania poslancov 
 
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
 
    Uznesenie č. 1/1/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre  
 
A/ berie na vedomie: 

- 1./ Výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
- 2./ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 
B/ konštatuje, že:  
 
 1./ Zvolený starosta obce Ľubomír Šipoš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
 
 2./ Zvolený poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 
                     Radoslav Barta 
  JUDr. Danica Džačková 
  MUDr. Marián Jenčík 
  Mgr. Bohuš Jenčík 
  Ján Mižík 
  Mgr. Ján Palkóci 
  MUDr. Darina Tomková 
  Ing. Ladislav Zásadný 
 
2. Poverenie poslanca zastupovaním starostu a zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva 
v prípade jeho neprítomnosti 
 
    Uznesenie č. 2/1/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre 
Berie na vedomie 
 
Poverenie MUDr. Mariána Jenčíka za zástupcu starostu obce a zvolávaním a vedením obecného  
zastupiteľstva v prípade neprítomnosti starostu. 
 
 
 



3. Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba predsedov komisií 
 
    Uznesenie č.3/1/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre 
 
A. Zriaďuje komisie a to: 
 
- Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
- Komisia pre školstvo 
- Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností 
- Komisia pre ochranu životného prostredia 
- Komisia pre kultúru a šport 
 
B. Volí predsedov komisie: 
 
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií – JUDr. Danica Džačková 
Komisia pre školstvo – Mgr. Ján Palkóci 
Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností -  Ján Mižík 
Komisia pre ochranu životného prostredia – Radoslav Barta 
Komisia pre kultúru a šport – Ing. Ladislav Zásadný 
 
4. Určenie mesačného platu starostu obce 
 
    Uznesenie č. 4/1/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre 
 
Určuje 
 
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov 
obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  a násobku podľa  §4 odst.1 cit.zákona.  
Pohyblivá zložka je 40% . Tento plat mal starosta doteraz a pre opätovné zvolenie mu bola pohyblivá 
zložka  ponechaná v takej výške ako doteraz. 
 
5. Zásady odmeňovania poslancov 
 
    Uznesenie č. 5/1/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre 
 
Schvaľuje 
 
Zásady odmeňovania poslancov. 
 
 
V Lastomíre 03.12.2018 
 
         Ľubomír Šipoš 
         starosta obce 


