
U Z N E S E N I E 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce PTIČIE 

zo dňa 11. 12. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

4. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu obecnej rady. 

5. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, 

voľba členov a predsedov komisií. 

6. Voľba zástupcu starostu obce 

7. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 
 
 

Uznesenie č. 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Ptičie: 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Martin Dzemjan zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: 

 Peter Behún 

Igor Cukrovaný 

 Mária Čorná, Mgr. 

Miroslav Mihalík, Ing. 

 Danka Porvazníková, Ing. 

3. nakoľko obecné zastupiteľstvo je iba päťčlenné,  bude plniť aj úlohy ktoré sú 

spojené s komisiou pre ochranu verejného poriadku, finančnou komisiou 

a športovou komisiou. 



Uznesenie č. 2 

C. určuje 

1. Za zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Čornú 

2. Za overovateľov  zápisnice: p. Peter Behún 

     p. Igor Cukrovaný 

3. 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 

v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred 

voľbami mesačný plat starostu Martinovi Dzemjanovi vo výške 1360,00 €. 

 

Uznesením č.3 

D. volí: 

Za zástupcu starosta obce Ing. Miroslava Mihalíka  

 

Uznesením č.4 

E. odvoláva: 

p. Mariána Čorného nar 2. 2. 1953 z funkcie starostu obce Ptičie dňom 11. 12. 2014 

 

 

Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 

Zdržal sa:   0 poslancov 

Proti bolo:   0 poslancov 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Mária Čorná .................................... 

 

Overovatelia zápisnice: p. Peter Behun .................................... 

 

    p. Igor Cukrovaný .................................... 

 

 

 

 

 

Starosta obce Ptičie:  p. Martin Dzemján .................................... 


