
                 

                OBEC  VEĽKROP 
    Obecný úrad Veľkrop č. 23, 091 01  Stropkov                

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

UZNESENIA 
                                

 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľkrop 

                                         zo dňa 12. decembra 2014 
 

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

3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu jej členov, 

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

členov a predsedov komisií, 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

                                             UZNESENIE č. 1 

 

A. berie na vedomie 

 

1. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce, 

3. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015, 

 

B. konštatuje, že 

 

1. Novozvolený starosta obce Marián Prokopič zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 

2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Helena Janočková 

                                                        Michal Jaselský 

                                                        Mária Kasardová  

                                                        Miroslav Liška 

 

                                            UZNESENIE č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope 

 p o v e r u j e       

1.  poslankyňu Máriu Kasardovú 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 a zároveň bude poverená na výkonom funkcie zástupcu starostu 

obce. 

 

 

 



                                                         UZNESENIE č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope 

 

A. n e z r i a ď u j e 

1. Obecnú radu 

 

                                                         UZNESENIE č. 4 

A. z r i a ď u j e 

1. Komisiu pre financie a správu obecného majetku. 

2. Komisiu na ochranu verejného záujmu. 

B. u r č u j e 

 

1. Náplň práce komisie pre financie a správu obecného majetku. 

2. Náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu v súlade s Rokovacím 

poriadkom komisie.   

 

C. v o l í 

 

1. Predsedu komisie pre financie a správu obecného majetku poslanca Michala 

Jaselského  

2. Členov komisie:  poslancov Máriu Kasardovú a Ľuboša Bzdiľa 

3. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: poslanca Miroslava Lišku 

4. Členov komisie:  poslancov  Helenu Janočkovú a Máriu Kasardovú. 

                             

 

                                       UZNESENIE č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope 

u r č u j e   

 

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 ako 100 percentný úväzok mesačný 

plat starostu obce Mariána Prokopiča   vo výške 1228,00 €. 

  

                                                   UZNESENIE č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope 

 

A.  schvaľuje 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

2. VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015, 
3. VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na rok 2015, 

4. VZN č. 3/2014 o poplatku za TKO a DSO na rok 2015. 

 

 

Hlasovanie poslancov za všetky uznesenia: 4 za, 0 proti, 0 zdržali sa hlasovania. 

 

Vo Veľkrope  12.12.2014    

                                                              

                                                                                                               Marián Prokopič 

                                                                                                                   starosta obce 


