
  Obec Šarišský Štiavnik 
 Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik č. 65 

_________________________________________________________________ 
 

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 30.11.2018 

 

A/ Berie na vedomie 
Uznesenie: 
č. 42/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zástupcu starostu obce Šarišský Štiavnik            
                      pána poslanca Michala Tyča. 
B/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 41/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného  
                      zastupiteľstva. 
č. 43/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, komisie  
                      verejného poriadku, komisie kultúry a športu, komisie výstavby, dopravy  a životného  
                      prostredia, finančnej komisie a inventarizačnej komisie. 
č. 51/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Odmeňovací poriadok poslancov Obecného  
                      zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku zo dňa 30.11.2018. 
C/ Určuje 
Uznesenie: 
č. 40/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani poslankyňu Irenu Mikovú a  
                      za overovateľov zápisnice pani Mgr. Adelu Adamečkovú a pána poslanca Michala Tyča. 
č. 50/2018: Obecné zastupiteľstvo Obce Šarišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.  
                      369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce  
                      Šarišský Štiavnik v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení   
                      a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,  
                      a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej  
                      na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 v sume 954,00 €  
                      a násobku 1,49 pri úväzku 100 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  
D/ Volí 
Uznesenie: 
č. 44/2018: Obecné zastupiteľstvo volí za člena komisie na ochranu verejného záujmu pani poslankyňu  
                      Irenu Mikovú, pána poslanca Michala Tyča a pani poslankyňu Lenku Zeherovú, za  
                      predsedníčku komisie pani poslankyňu Irenu Mikovú. 
č. 45/2018: Obecné zastupiteľstvo volí za členov komisie verejného poriadku pána poslanca Jaroslava                       
                      Červeňaka, pani poslankyňu Irenu Mikovú a pani poslankyňu Lenku Zeherovú, za   
                      predsedníčku komisie pani poslankyňu Lenku Zeherovú. 
č. 46/2018: Obecné zastupiteľstvo volí za členov komisie kultúry a športu pani poslankyňu Mgr. Adelu  
                      Adamečkovú, pani poslankyňu Irenu Mikovú a pani poslankyňu Lenku Zeherovú, za  
                      predsedníčku komisie pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú. 
č. 47/2018: Obecné zastupiteľstvo volí za členov komisie výstavby, dopravy a životného prostredia   
                      pána poslanca Jaroslava Červeňaka, pani poslankyňu Irenu Mikovú a pána poslanca   
                      Michala Tyča, za predsedu komisie pána poslanca Michala Tyča. 
č. 48/2018: Obecné zastupiteľstvo volí za členov finančnej komisie pani poslankyňu Mgr. Adelu  
                      Adamečkovú, pána poslanca Jaroslava Červeňaka a pána poslanca Michala Tyča, za       
                      predsedu komisie pána poslanca Jaroslava Červeňaka. 
č. 49/2018: Obecné zastupiteľstvo volí za členov inventarizačnej komisie pani poslankyňu Irenu  
                      Mikovú, pána poslanca Michala Tyča a pani poslankyňu Lenku Zeherovú, za predsedu  
                      komisie pána poslanca Michala Tyča. 
 

 
 
                                                                                                          Michal Kimák, starosta obce                                                                                                           


