UZNESENIE
z ustanovujúceho
zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
o 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Malej Mači

v Malej

Mači, ktoré

sa konalo

dňa 08.12.2014

Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači
Uznesenie č. l/OZ-2014

A. berie na vedomie:
1. výsledky volieb v obci Malá Mača na funkciu starostu obce a funkciu poslancov obecného zastupiteľstva, prednesenú predsedníčkou Miestnej volebnej komisie Annou Čambalovou.
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. návrh starostu na vymenovanie Lýdie Popluhárovej za zástupcu starostu obce

B. konštatuje, že:
1. novozvolený starosta obce Ing. František Hontvári zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
BABÓŠ Marek
KA TONA Štefan
MÉSZÁROS Karol
MIKLOSOV Á Ivana, Mgr.
ORAVEC Attila, Bc.
POPLUHÁROV Á Lýdia
RÓZSA Alexander
zložili zákonom predpísaný sl'ub poslanca obecného zastupitel'stva.
Uznesenie č. 2/0Z-2014

C. poveruje:
poslankyňu Lýdiu Popluhárovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupitel'stva v prípadoch podl'a
§ 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.
Uznesenie č. 3/0Z-2014

D. zriaďuje:
komisie, a to:
a) finančnú, správy obecného majetku a regionálnej politiky, podnikatel'skej činnosti, sociálnu a bytovú
b) výstavby, územného plánovania a životného prostredia, verejného poriadku, cestného hospodárstva
dopravy,
c) komisiu mládeže, školstva, kultúry, športu a rozvoja a vzdelávania mládeže.

a

Uznesenie č. 4/0Z-2014

E. volt:
predsedov komisií, a to:
a) Lýdiu Popluhárovú za predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku a regionálnej politiky,
podnikatel'skej činnosti, sociálnu a bytovú
b) Bc. Attilu Oraveca za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, cestného hospodárstva a dopravy
c) Štefana Katonu za predsedu komisie mládeže, školstva, kultúry, športu a rozvoja a vzdelávania mládeže

Uznesenie č. 5/0Z-2014

F. určuje:
v súlade s § 3 zákona NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupitel'stvom (najneskôr 90
dní pred voľbami) mesačný plat starostu obce vo výške:
priemerná mesačná mzda za rok 2013 (§3 ods. l)
824,00 €
násobok podl'a § 4 ods. 1
1,65
I 359,60 €
plat 1,65*824,00 €
zvýšenie (až do 70 %) 40 % § 4 ods. 2
543,84 €
1903,44 €
plat starostu
plat starostu zaokrúhlene podľa § 3
l 904,00 €

-----------

-----

G. schvaľuje:
Uznesenie Č. 6/0Z-2014
zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Malej Mači.
Uznesenie Č. 7/0Z-2014
používanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve starostu na služobné účely. Náhrada cestovného
(pohonné hmoty a opotrebenie vozidla) bude platená na základe cestovného príkazu v súlade so zákonom č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Č. 8/0Z-2014
rozšírenie okruhu fyzických osôb pre zamestnávateľa Obec Malá Mača, ktorým sa zabezpečí stravovanie,
podľa § 152, ods. 5, písm. b) Zákonníka práce, o starostu obce, účinnosťou od 01.01.2015.
H. ukladá:
Uznesenie Č. 9/0Z-2014
predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva
piteľstva návrhy na členov zriadených komisií OZ.
Uznesenie
J.

Č.

predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného zastu-

IO/OZ-2014

odporúča:
starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce.

Ing. František Hontvári
starosta obce

