OBEC NIŽNÝ KRUČOV
Obecný úrad 48 , 093 01 Vranov nad Topľou
UZNESENIE
číslo 1/2014
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Kručove :
A: P R E R O K O V A L O :
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba
členov a predsedov komisií.

B: B E R I E

NA VEDOMIE:

1. výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
C: KONŠTATUJE, ŽE:
1. novozvolený starosta obce Nižný Kručov Mgr. Vladimíra HERMANOVSKÁ zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
-

ČARABA Ján
GEDOR Pavel
HERMANOVSKÝ Ján
KALMAN Pavol
RYBARČÁK Marek

D: P O V E R U J E :
1. Poslanca Jána Čarabu 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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E: Z R I A Ď U J E
1.
2.
3.
4.

protipovodňovú komisiu
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
komisiu pre šport a mládež
komisiu pre kultúrne udalosti a školstvo.

F: U R Č U J E
Náplň práce protipovodňovej komisie a to:
1. protipovodňová komisia je stálym, poradným a iniciatívnym a kontrolných orgánom
obecného zastupiteľstva,
2. úlohy protipovodňovej komisie sú popísané v „Protipovodňovom pláne obce Nižný
Kručov,“
3. rieši protipovodňové opatrenia, pomáha pri nich a zúčastňuje sa pri odstraňovaní
povodňových následkov.
Náplň práce komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a to:
1. prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a v prípade pochybností o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu
vysvetlenia,
2. kontroluje dodržiavanie zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a príslušných
ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra )
a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.
Náplň práce pre komisiu pre šport a mládež a to:
1. vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie športových zariadení,
2. vyjadruje sa k mládežníckym športovým aktivitám a aktivitám v obci zameraným na
rozvoj športu pre deti a mládež a stará sa o činnosť športových akcií v obci, pomáha
pri týchto akciách a má na starosti multifunkčné ihrisko, športovcov a športovú
verejnosť,
3. zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií územného plánu a projektov týkajúcich sa
oblastí telovýchovy, športu a využívania voľného času.
Náplň práce pre komisie pre kultúrne udalosti a školstvo:
1. podieľa sa na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
z hľadiska kultúry,
2. zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúľ v obci,
3. podieľa sa na posudzovaní územného plánu obce z hľadiska zachovania kultúrnych
a historických hodnôt obce,
4. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zloženie, zrušenie organizácií a zariadení v obci
pôsobiacich na úseku kultúry ,
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5. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie a zrušenie podnikov, organizácií
a zariadení v obci z hľadiska kultúrno-historického a spoločenského,
6. vyjadruje sa k činnosti miestnych kultúrnych organizácií,
7. zaujíma stanoviská k návrhom na určenie kultúrnych zariadení, ktorých výstavbu
a údržbu vykonáva obec,
8. pomáha pri kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré sa počas roka konajú v obci,
9. vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok.
G: V O L Í:
pre protipovodňovú komisiu:
Pavel Gedor, predseda
Marek Rybarčák, člen
Ján Hermanovský , člen
pre komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií:
Pavol Kamlan, predseda
Ján Čaraba, člen
Ján Hermanovský , člen
pre komisiu pre šport a mládež:
Marek Rybarčák, predseda
Pavol Kalman, člen
Pavel Gedor, člen
pre komisiu pre kultúrne udalosti a školstvo:
Ján Čaraba, predseda
Ján Hermanovský, člen
Pavol Kalman, člen
F: N E S Ú H L A S Í:
1. Starostka obce poverila zastupovaním starostky p. Pavla Kalmana. Poslanec obecného
zastupiteľstva p. Pavol Kamlan nesúhlasí, aby bol zástupca starostky.
Za uznesenie hlasovali: Ján Čaraba, Pavel Gedor, Pavol Kalman, Marek Rybarčák.

Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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