
UZNESENIE 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Andrejová  
zo dňa : 21.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:  
1.  Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ 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. Voľbu zástupcu starostky obce. 
4. Návrh na určenie dvoch poslancov podpisovať bankové prevody. 
5. Návrh na zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľbu členov a predsedov 

Komisií. 
6. Návrh na určenie mesačného platu starostky obce 

a prijalo následné uznesenia 
 

Uznesenie č. 1/11/2014 
Obecné zastupiteľstvo  v Andrejovej 

A. Berie na vedomie 
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. Vystúpenie novozvolenej starostky 

B. Konštatuje, že 
1. Novozvolená starostka obce Mgr. Milana Gerženiová zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 
2. Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: Mgr. Tomáš 

Jurečko, Marek Lenart, Ing. Radovan Lukačejda, Ján Kleban a Emil Tenik. 
 

Uznesenie  č. 2/11/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej 
Poveruje  poslancaJana Klebana zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 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. 
 

Uznesenie č. 3/11/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej 

A. Zriaďuje  tieto komisie obecného zastupiteľstva: 
1. Komisia pre ochranu verejného  poriadku 
2. Komisia OZ na vybavovanie a prešetrenie sťažnosti 
3. Komisia mládeže, športu a kultúry 



 
B. Volí 

1. Predsedu komisie pre ochranu verejného poriadkuMareka Lenarta 
a členov: Emila Tenika a Jana Klebana. 

2. Predsedu komisie OZ na vybavovanie a prešetrenie sťažnostiIng. Radovana 
Lukačejdu a členov: Mgr. Tomáša Jurečka a Emila Tenika. 

3. Predsedu komisie  mládeže , športu a kultúry: Mgr. Tomáša Jurečkaa členov: Jana 
Simka, Stanislava Kosťa, Jaroslava Mihalika ml. a SlavaStracenského. 
 

Uznesenie č. 4/11/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej 
Volí  za zástupcu starostky obce poslanca Mgr. Tomáša Jurečka 
 

                Uznesenie č. 5/11/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej 
Určuje poslancov:Ing. Radovana Lukačejdu a Mgr. Tomáša Jurečka. 
ako osoby oprávnené podpisovať bankové prevody 
 

Uznesenie č. 6/11/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej 
Určuje 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 mesačný plat 
starostky obce Mgr. MilanyGerženiovejna 1,49 násobok priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve 
 
 
 
V Andrejovej dňa: 21.11.2014 
 
 
 
                                                                                          ................................................................ 
Mgr. Milana Gerženiová  -  starostka obce 
 

 
 

  


