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UZNESENIE č. 01/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 18.11.2022 
 

Bod č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloňovciach 

A. berie na vedomie: 

1. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu. 

B. konštatuje, že: 

3. novozvolený starosta obce Jaroslav Bielik zložil a podpisom potvrdil zákonom 

predpísaný sľub, 

4. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili 

zákonom predpísaný sľub. 

Bod č. 2 

Obecné zastupiteľstva v Jabloňovciach 

schvaľuje: 

 1. program obecného zasadnutia. 

Bod č. 3 

Obecné zastupiteľstva v Jabloňovciach 

poveruje: 

 1. podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 poslanca p. 

Igora Bugriho za podmienok v citovaných ustanoveniach zvolať a viesť obecné 

zastupiteľstvo. 

 

 



  

Bod č. 4 

Obecné zastupiteľstva v Jabloňovciach 

A. zriaďuje: 

 1. Komisiu na ochranu verejného poriadku, ktorá plní tiež úlohy Komisie pre 

vybavovanie sťažností. 

B. volí za:  

 1. predsedu komisie: Igora Bugriho, 

 2. členov komisie poslancov obecného zastupiteľstva p. Pavla Blašku, Jána 

Dubovského, Ing. Janu Ďurečkovú a Petra Kozača. 

Bod. č 5 

Obecné zastupiteľstva v Jabloňovciach 

A. zriaďuje: 

 1. podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Inventúrnu komisiu, ktorá plní 

úlohy aj inventarizačnej a likvidačnej komisie. 

B. volí za: 

 1. predsedu Inventúrnej, inventarizačnej a likvidačnej komisie: Pavla Blašku, 

 2. členov komisie zamestnancov obce: Zuzanu Výbochovú a Mareka Jánoša. 

Bod č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloňovciach 

berie na vedomie: 

 1. podľa § 13 b) ods. 1 Zákona o obecnom zriadení voľbu zástupcu starostu obce Pavla 

Blašku. 

Bod č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloňovciach 

berie na vedomie: 

 1. plat starostu určeného podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NS SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 

 

V Jabloňovciach dňa 18.11.2022 

 

        ............................................ 

                 Jaroslav Bielik, starosta obce 


