
Uznesenia  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov 

zo dňa 05.12.2014  

(č. 1-8) 

___________________________________________________________________________ 

 

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

3. Návrh na určenie zástupcu starostu obce.  

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

členov a predsedov komisií.  

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

6. Návrh na určenie odmeny zástupcovi starostu obce.  

7. Určenie odmien poslancom OZ.   

8. Odvolanie hlavného kontrolóra obce.    

 

 

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

 

Uznesenie č. 1 

OZ v Čerhove:  

A. berie na vedomie: 

 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 2. vystúpenie novozvoleného starostu.  

B.  konštatuje, že: 

 1. novozvolený starosta obce Čerhov Pavol Balogh, zložil zákonom predpísaný sľub 

      starostu obce. 

2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ:  

1. Ing. Jaroslav Bajužik 

2. Maroš Džupina 

3. Miroslav Gaži  

4. Juraj Rešetár 

5. Marián Takáč 

 

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

 

Uznesenie č. 2 

OZ v Čerhove:  

poveruje 

1. poslanca Juraja Rešetára zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 

2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

3. Návrh na určenie zástupcu starostu obce.  

 

Uznesenie č. 3 

OZ v Čerhove:  

schvaľuje  

1. poslanca určeného starostom obce Čerhov Ing. Jaroslava Bajužika, ako zástupcu starostu 

obce Čerhov.  



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

členov a predsedov komisií.  

 

Uznesenie č. 4 

OZ v Čerhove:  

A.  zriaďuje: 

 Komisiu ochrany verejného poriadku. 

B. určuje:  

 Náplň práce komisie, a to:  

 - sledovanie stavu verejného poriadku v obci Čerhov a navrhovanie konkrétnych 

     opatrení zameraných na jeho zlepšenie; 

 - podieľanie sa na spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi na 

     úseku verejného poriadku; 

 - prerokúvanie sťažností občanov, ktoré majú vplyv na verejný poriadok; 

C. volí:  

 a.) predsedu komisie: Juraja Rešetára 

 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

Uznesenie č. 5 

OZ v Čerhove  

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 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Pavla 

Balogha vo výške 2.040,00 € za mesiac. 

 

6. Návrh na určenie odmeny zástupcovi starostu obce.  

 

Uznesenie č. 6 

OZ v Čerhove  

určuje 

odmenu zástupcovi starostu mesačne vo výške 100,00 €, vyplatenú 2 x do roka. 

 

7. Určenie odmien poslancom OZ.   

 

Uznesenie č. 7 

OZ v Čerhove 

určuje 

odmenu poslancom obce Čerhov mesačne vo výške 43,00 €, vyplatenú 2 x do roka.  

 

8. Odvolanie hlavného kontrolóra obce. 

 

Uznesenie č. 8 

OZ v Čerhove 

odvoláva  

z funkcie hlavného kontrolóra obce Čerhov Ing. Jaroslava Bajužika, podľa Zákona č. 

369/1990 § 18 ods. 6, bod b).  

 

 

UZNESENIA Č. 1 - 8 SCHVÁLENÉ 

.....5..... POSLANCOV ZA / ......0...... POSLANCOV PROTI 

 

 

V Čerhove, dňa: 05.12.2014     Pavol Balogh 

             starosta obce Čerhov  


