
UZNESENIE 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Korejovce 

zo dňa 14.12.2014. 

(1-5) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

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

2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

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

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

členov a predsedov komisií. 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu 

 

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

Uznesenie č.1 

Obecné zastupiteľstvo v Korejovciach 

A. Berie na vedomie 

1.  Výsledky voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 

2.  Vystúpenie novozvoleného starostu 

B. Koštatuje, že 

1.  Novozvolený  starosta obce  Korejovce  Mgr. Marek Fek zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu 

2.  Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Milan Ducár, Ján Goč, Mária   

Vančišinová, Michal Rim zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. Novozvolený poslanec Ľuboš Mikula zloží zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva na najbližšom možnom zasadnutí. 



2.  Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení        

Uznesenie č.2 

Obecné zastupiteľstvo v Korejovciach sa zhodlo na tom, že voľba poslanca, ktorý 

bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 

2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa odkladá na 

najbližšie zasadnutie z dôvodu chýbajúceho novozvoleného poslanca Ľuboša Mikulu. 

3. Zriadenie obecnej rady a na voľbu obecnej rady 

Uznesenie č.3 

            Obecné zastupiteľstvo v Korejovciach  

A. Zriaďuje obecnú radu 

B. Volí za členov obecnej rady: poslancov obecného zastupiteľstva, a to: 

Milan Ducár, Ján Goč, Mária Vančišinová, Michal Rim, Ľuboš Mikula                                                      

4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov  

a predsedov komisií 

 

                                                Uznesenie č.4 

Obecné zastupiteľstvo v Korejovciach sa zhodlo na tom,  že voľba komisií, ich 

členov a predsedov sa presúva na najbližšie zasadnutie z dôvodu chýbajúceho 

novozvoleného poslanca Ľuboša Mikulu. 

5. Určenie mesačného platu starostu       

Uznesenie č.5 

      Obecné zastupiteľstvo v Korejovciach sa zhodlo na tom,  že plat starostu obce 

Korejovce sa určí po uplynutí prechodného obdobia 2 mesiacov, dovtedy sa bude 

vyplácať suma vo výške vyplácanej bývalej starostke. 

V Korejovciach, 14.12.2014. 

Overovatelia:  

                     Radoslav Sabo 

                     Ján Goč 


