
UZNESENIE č. 32/2010
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Oreskom konaného dňa 17. 12. 2010 o 18:00 hod. 
v miestnosti Obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.1. 
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu pred-2. 
sedov komisií.
Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.3. 

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom

určuje:
 zapisovateľku: Darina Cvoreňová

volí:
 overovateľov zápisnice: Matúš Šimko, Miroslav Harvilčák

Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.K bodu č. 1 – 

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom

BERIE NA VEDOMIE:A) 
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce1. 
vystúpenie novozvoleného starostu obce2. 

KONŠTATUJE, ŽE:B) 
novozvolený starosta obce Oreské Milan Havrilčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce1. 
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v obci Oreské zložili zákonom predpísaný sľub po-2. 
slanca obecného zastupiteľstva

Ján Béreš1. 
Miroslav Harvilčák2. 
Eva Havrilčáková3. 
Michal Chorcholič4. 
Matúš Šimko5. 

VOLÍ:C) 
 návrhovú komisiu: Eva Havrilčáková, Ján Béreš

SCHVAĽUJE:D) 
 program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov K bodu č. 2 – 
do komisií a voľbu predsedov komisií

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom

ZRIAĎUJE KOMISIE:A) 
Komisia stavebná a životného prostredia1. 
Komisia finančná2. 
Komisia pre šport, kultúru a mládež3. 
Komisia pre riešenie sťažností a verejného poriadku4. 
Komisia na ochranu verejného záujmu5. 
Komisia pre inventarizáciu majetku6. 



VOLÍ:B) 
Komisia stavebná a životného prostredia1. 

predsedu komisie stavebnej a životného prostredia: Michal Chorcholiča) 
členov komisie: Ján Béreš , Matúš Šimkob) 

Komisia finančná2. 
predsedu finančnej komisie: Ján Béreša) 
členov komisie: Miroslav Harvilčák, Eva Havrilčákováb) 

Komisia pre šport, kultúru a mládež3. 
predsedu komisie pre šport, kultúru a mládež: Matúš Šimkoa) 
členov komisie: Miroslav Harvilčák, Eva Havrilčákováb) 

Komisia pre riešenie sťažností a verejného poriadku4. 
predsedu komisie pre riešenie sťažností a verejného poriadku: Miroslav Harvilčáka) 
členov komisie: Matúš Šimko, Michal Chorcholičb) 

Komisia na ochranu verejného záujmu5. 
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Eva Havrilčákováa) 
členov komisie: Ján Béreš, Michal Chorcholičb) 

Komisia pre inventarizáciu majetku6. 
predsedu komisie pre inventarizáciu majetku: Ján Béreša) 
členov komisie: Miroslav Harvilčák, Matúš Šimkob) 

Určenie mesačného platu starostuK bodu č. 3 – 

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom

URČUJE:A) 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 1. 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najne-
skôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,65 násobku priemerného platu pracovníka
v národnom hospodárstve

V Oreskom dňa 17. 12. 2010
 Milan Havrilčák
 starosta obce


