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UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Slopná, konaného dňa 02.01.2015 v Obecnom dome Slopná 
 

Uznesenie č. 1/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej: 

A berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

B konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ing. Štefan Hrenák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

Gločková Zuzana  

Hrenák Juraj  

Hrenák Pavol  

Jakubík Pavol 

3. novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Hrenák Alfréd odmietol zložiť sľub poslanca obecného zastupiteľstva  

4. náhradník za poslanca Michálek Jozef zložil predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 1/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 2/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

 

Uznesenie č. 3/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej 

A schvaľuje 

1. mandátovú komisiu v zložení:  

predseda: Jozef Michálek  

člen:  Pavol Hrenák  

člen:  lng. Pavol Jakubík 

2. návrhovú komisiu v zložení:  

predseda: Ing. Juraj Hrenák  

člen:  Mgr. Zuzana Gločková  

člen:  Ing. Pavol Jakubík 

3. volebnú komisiu v zložení:  

predseda: Pavol Hrenák  

člen:   Jozef Michálek  

člen:   Ing. Pavol Jakubík 

B ukladá 

1. mandátovej komisií 

a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, 

b) overiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných 

čestných vyhlásení, 

c) podať o výsledku svojich zistení správu obecnému zastupiteľstva. 
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2. návrhovej komisií 

a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie, 

b) predkladá k prerokúvaných bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, 

3. volebnej komisií dohliadať na priebeh volieb, vykonávať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o 

výsledku volieb. 

C berie na vedomie 

1. správu mandátovej komisie o výsledku uložených zistení. 

2. správu volebnej komisie o výsledku volieb. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 3/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 4/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu.  

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 4/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 5/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej 

A zriaďuje v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. p. a doplnkov pre 

volebné obdobie 2014-2018 komisiu na ochranu verejného záujmu 

B určuje náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu takto: 

a) prijíma od zvolených funkcionárov oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch;  

b) v prípade pochybností je oprávnená oznámenia preskúmať a o jeho úplnosti a pravdivosti požiadať funkcionára o vysvetlenie. Ak komisia nepovažuje 

vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu; 

c) prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu; 

d) poskytuje informácie o oznámeniach podľa ods. a) každej osobe spôsobom a rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v z. n . p. p. 

C volí 

a) predsedu komisie:  Mgr. Zuzana Gločková 

b) člen komisie z radu poslancov: Ing. Pavol Jakubík 

c) člena z radov občanov:  Ľubica Hlaváčová 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 5/2015.  

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 6/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej poveruje poslanca Juraja Hrenáka 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. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 6/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 4 

Proti 0 

Zdržal sa 1 – Juraj Hrenák 
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Uznesenie č. 7/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej určuje 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 zastupiteľstvom najneskôr, 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Štefana 

Hrenáka vo výške 1228,- €. Plat zahŕňa 0 % navýšenie v zmysle § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. v z.n.p.p. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 7/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 4 

Proti 0 

Zdržal sa 1 – Pavol Hrenák 

 

Uznesenie č. 8/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej berie na vedomie informáciu starostu o poverení poslanca Pavla Hrenáka za zástupcu starostu obce. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 8/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 9/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej schvaľuje vykonávanie zmeny rozpočtu obce starostom rozpočtovým opatrením do výšky 1 000 € na položku v príslušnom 

mesiaci. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 9/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 10/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej schvaľuje navýšenie dovolenky starostovi obce o 5 kalendárnych dní, pridelenie stravných lístkov a cestovných náhrad. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 10/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 11/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej poveruje starostu obce pripraviť do najbližšieho zasadnutia OZ materiál obsahujúci výhody a  celkový finančný dopad pre 

prípadné vystúpenie obce zo Spoločnej úradovne a tiež návrh riešenia vykonávania stavebných a opatrovateľských kompetencií spoločnej úradovne. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 11/2015. 

Hlasovanie Počet hlasov 

Za 5 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 

V Slopnej, dňa 05.01.2015           ..................................................... 

              Ing. Štefan Hrenák, starosta obce 


