
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 1
z Ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

6.12.2018

K     bodu1: Úvodné náležitosti  

- oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
- zloženie sľubu novozvoleného starostu 
- zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
- vystúpenie starostu

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

BERIE NA VEDOMIE:
výsledky voľby starostu obce, výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a vystúpenie starostu obce

KONŠTATUJE, že:

a/ novozvolený starosta obce Jaroslav Božik  zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,

b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: p. Miriam Adamíková,  p. Roman Beňo, 
    Mgr. Janka Bošanská, Mgr. Tatiana Divišová, Mgr. Marián Kišac, p. Juraj  Lacika, 
    Ing. Ľubica Machová   a   Mgr. Rastislav  Toman    zložili   zákonom   predpísaný    
    sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 2
z Ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

6.12.2018

K     bodu 4: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a     členov.
 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

VOLÍ:

- predsedu Komisie ekonomiky a správy majetku:   Mgr. Tatianu Divišovú
 členov komisie: 

             z poslancov:  Mgr. Janku Bošanskú, Ing. Ľubicu Machovú, Mgr. Rastislava Tomana,
             z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Jozefa Pavlusíka,
                                                                                                  Mgr. Zuzanu Zigovú,

-  predsedu Komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu 
             a regionálneho rozvoja:  p. Romana Beňu

 členov komisie: 
             z poslancov:  p. Dalibora Bajzíka, Mgr. Mariána Kišaca, p. Juraja Laciku,
             z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Petra Cagalu,
                                                                                                   Ing. Pavla Grmana,

- predsedu Komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže
a sociálnych služieb: p. Miriam Adamíkovú
členov komisie: 

             z poslancov:  Mgr. Janku Bošanskú, Ing. Ľubicu Machovú, p. Dalibora Bajzíka, 
                                   Mgr. Mariána Kišaca,
             z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr. Petra  Jakubisa,
                                                                                                  Ing. Michala Čelechovského,

    Mgr. Dagmar Babčanovú,
    p. Alenu Strižencovú,
    p. Františka Bošanského,



- predsedu  Komisie bytovej, obchodu, služieb
a verejného poriadku: p. Juraja Laciku
členov komisie: 

             z poslancov: Mgr. Janku Bošanskú, p. Romana Beňu, Mgr. Rastislava Tomana,
             z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: p. Petra Komačku,    

            
                                                                       

- predsedu  Povodňovej komisie: p. Jaroslava Božika 
členov komisie: predseda a členovia komisie životného prostredia a výstavby,  
                          dopravy,  cestovného ruchu a regionálneho rozvoja         

- predsedu  Osobitnej komisie na prešetrovanie sťažností: p. Jaroslava Božika
členov komisie: 

             z poslancov: Mgr. Janku Bošanskú, Mgr. Mariána Kišaca, p. Romana Beňu,

- predsedu  Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Mariána Kišaca
členov komisie: 

             z poslancov: Mgr. Tatianu Divišovú, Mgr. Rastislava Tomana, p. Miriam Adamíkovú.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 3
z Ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

6.12.2018

K     bodu 5: Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať
a     viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v     súlade so znením § 12 zákona o     obecnom
zriadení.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

POVERUJE:

Poslanca Mgr. Mariána Kišaca zvolávaním a vedením zasadnutí  zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Jaroslav Božik
 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Uznesenie č. 4
z Ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa

6.12.2018

K     bodu 6: Určenie platu starostu.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

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  mesačný plat starostu obce
p. Jaroslava Božika vo výške 2309 €. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 


