
Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89,  094 31  Hanušovce nad Topľou 

 

 

  

                                                U z n e s e n i e 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

10.12.2018 

 

                                                 Uznesenie č.1 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach 

 

 

A/ berie na vedomie: 

 

1. výsledky  voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva   

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 

B/konštatuje, že : 

 

   1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Jenčo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

   2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Anna HlibokáČurliková, Anna Pavliková    

,Vladimír Poliak, Mgr. Mária Vargová, Kvetoslava Velčková,  zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 

 

V Petrovciach 11.12.2018 Ing. Ján Jenčo 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

                                              Uznesenie č. 2 k 

návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe   

 predsedov a členov komisií 

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach 

 A/ zriaďuje: 

      a/ komisiu pre verejný poriadok a priestupky 

      b/ komisiu pre výstavbu a životné prostredie 

      c/ komisiu pre kultúru a šport 

      d/ komisiu pre školstvo a sociálne vecí 

 

-pričom voľba predsedov a členov komisií sa uskutoční na najbližšom ďalšom zasadnutí 

 

 

V Petrovciach 11.12.2018                                                               Ing. Ján Jenčo 

                                                                                                          starosta obce  

 

 



                                             Uznesenie č.3 k 

návrhu na zriadenie komisie podľa čl.7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej 

členov Obecné zastupiteľstvo  v Petrovciach  presúva na ďalšie zasadnutie OZ 

 

 

 

V Petrovciach 11.12.2018 Ing. Ján Jenčo 

                                                                                               starosta obce 

 

 

                                     Uznesenie č. 4 k 

 návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta zákona o obecnom zriadení.                                                   

                                        Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach 

Poveruje poslankyňu Mgr. Annu HlibokúČurlikovú zvolávaním a vedením zasadnutí  

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta , ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

V Petrovciach 11.12.2018                                                             Ing. Ján Jenčo 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

                                                  Uznesenie č. 5 k  

                      návrhu  na určenie  mesačného platu starostu  

                        Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach 

Určuje  

v  súlade so zákonom  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu  Ing. Jána Jenču 

vo výške 1732 Eur. 

 

 

V Petrovciach 11.12.2018   Ing. Ján Jenčo 

                                                                                                starosta obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


