
Z Á V E R Y  

Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU 

zo dňa  13. DECEMBRA 2014 

UZNESENIA 1-5 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Správu mandátovej komisie o  overení platnosti voľby starostu a poslancov  do obecného  
    zastupiteľstva a nezlučiteľnosti funkcií. 
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, 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 SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom  
    zriadení v znení neskorších predpisov 
3. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  a náplne ich práce. 
4. Návrh na určenie mesačného platu starostke obce. 
5. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou 
 

 
 

 
 

Uznesenie číslo 1/2014 
zo dňa 13. decembra 2014 

 

Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov a nezlučiteľnosti funkcií 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 

I. Berie na vedomie 
1. Výsledky voľby  starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
2. Vystúpenie novozvolenej starostky obce 

 
II. K o n š t a t u j e , že 

1. Novozvolená starostka obce Bánovce nad Ondavou Ľudmila Ďurčáková zložila 
zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou: 

      1.  Mária              Čuhaničová      
      2.  Michal             Ďurík           

3.  Peter               Ihnát  Ing. Phd 
4.  Igor                 Lukáč   Ing.  

       5.  Peter              Ľoch 



6 .  Ján                 Tomáš 
7.  Kvetoslava     Vargová     
                                   
 
13.12.2014                                                                            Ľudmila Ďurčáková 

Bánovce nad Ondavou                                                                 starostka obce 
 
 
 
 

Uznesenie číslo 2/2014 
zo dňa 13. decembra 2014 

 
 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 36 tretia veta, ods. 

5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I. P o v e r u j e 

Poslanca   Jána Tomáša  zvolávaním a vedením zasadnutí  
                                  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 
 
 

 
13.12.2014                                                                            Ľudmila Ďurčáková 

Bánovce nad Ondavou                                                                 starostka obce 
 
 

 
 

Uznesenie číslo 3/2014 
zo dňa 13. decembra 2014 

 
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  a náplne ich práce. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 

I. Z r i a ď u j e: 
Komisie: 
a) Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

podľa zákona 357/2004 Z.z.  



b) Komisiu finančnú 
c) Komisiu na ochranu verejného poriadku životného prostredia  a vybavovania 

sťažností a petícií 
 

II. U r č u j e : 
Náplň práce komisie: 
 
a) Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  
- Prehodnotenie majetkového priznania starostky obce 
 

b) Komisia finančná : 
 

c) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
 

 
13.12.2014                                                                            Ľudmila Ďurčáková 

Bánovce nad Ondavou                                                                 starostka obce 
 
 

 

Uznesenie číslo 4/2014 
zo dňa 13. decembra 2014 

 
              K určeniu  platu starostky obce. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

 
I. U r č u j e  

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 doterajších obecným zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní 
pred voľbami mesačný plat starostke obce Bánovce nad Ondavou p. Ľudmile 
Ďurčákovej  vo výške  1768 Eur. 
 

 
13.12.2014                                                                            Ľudmila Ďurčáková 

Bánovce nad Ondavou                                                                 starostka obce 
 
 

 
 
 
 
 



Uznesenie číslo 5/2014 
zo dňa 13. decembra 2014 

 
Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 

I. S ch v á ľ u j e:  
 

                   Podpisové vzory pre styk s bankou: 
 
                    p. Ľudmila   Ďurčáková            -  starostka obce     

                      Ing.  Igor Lukáč                           -  poslanec OZ 

                   Ľudmila Geročová  -   Beáta Baková  
 
 
 
 
 
 

 
 
13.12.2014                                                                            Ľudmila Ďurčáková 

Bánovce nad Ondavou                                                                 starostka obce 
 
 

 


