
 

U Z N E S E N I E 
Z ustanovujúceho  zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2014 o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome v Haláčovciach 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí: 
 
A/ PREROKOVALO 

 
- Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
- Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 

a voľbu predsedov komisií 
 
B/ BERIE NA VEDOMIE 
 

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
- vystúpenie zvolenej  starostky obce  
- oznámenie starostky obce, že  poveruje  p. Petra Bajzíka -  poslanca obecného 

zastupiteľstva  
- odovzdanie a prevzatie od p. Ľubomíra Bolfu agendu v súvislosti so skončením 

výkonu jeho funkcie 
 
C./ POVERÍ 
 
     -  p. Petra Bajzíka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného  
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 
veta zákona o obecnom zriadení. 
 
D./ KONŠTATUJE, že 

 
 zvolená starostka obce p. Bc. Zuzana Mokryšová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce Haláčovce zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  

Peter Bajzík 
Ing. Michal Bolfa 
Mgr. Miroslava Flimelová 
Martin Mokryš 

     Renáta Mozolová 
  
E./ ZRIAĎUJE 
 
Komisie, a to:  

o  životného prostredia a výstavby 
o  pre rozpočet a verejný poriadok 
o  mládeže, kultúrna a sociálna 
o pre sťažnosti 
o pre ochranu verejného záujmu 

 
F./ VOLÍ 



 

 
o  predsedu komisie životného prostredia a výstavby: Ing. Michal Bolfa 

 
o  predsedu komisie pre rozpočet a verejný poriadok: Mgr. Miroslava 

Flimelová 
 

o  predsedu komisie mládeže, kultúrna a sociálna: Renáta Mozolová 
  

o  predsedu komisie pre sťažnosti: Peter Bajzík 
 

o  predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Martin Mokryš                          
členov: Mgr. Miroslava Flimelová, Renáta Mozolová                                     

 
G./ URČUJE 
 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom dňa 
08.08.2014 na 37. zasadaní obecného zastupiteľstva, to znamená základný plat a 100 % 
úväzok. 
 
H./ ODPORÚČA 

 
starostke obce p. Zuzana Mokryšovej posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce. 
 
I./ SCHVAĽUJE 
 
 

- splátkový kalendár na úhradu zariadenia kuchyne v kultúrnom dome Haláčovce: 
kvadrika, nerezové kotle a nerezové stoly, poháre a taniere v počte 70 ks, v celkovej 
hodnote 1000,0 € 

Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 

- splátkový kalendár na vyplatenie odstupného p. Ľubomírovi Bolfovi 
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
- rozpočet obce na rok 2015 
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
 
 
Vyvesené: 17.12.2014 
 
Zvesené:   
 

                                                                                  Bc. Zuzana Mokryšová 
                                                                                 Starostka obce Haláčovce 
 
 


