
                                                         Uznesenie č. 7/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bukovce, zo dňa 17.11.2022. 

 

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 piata veta a ods.6 tretia 

veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

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

4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,  voľba členov a predsedov komisií. 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Bukovciach: 

A. Berie na vedomie: 

- výsledky voľby starostu a volieb  do obecného zastupiteľstva  

- vystúpenie novozvoleného starostu  

B. Konštatuje že: 

- novozvolený starosta obce Bukovce  zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

-zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Mgr. Tatiana Kaščáková, Darina Hančáková, Ing. Alexander Palička,  

Bc. Miloš Mačoško, Peter Galajda, Marek Bartko, Michal Herila. 

C . Poveruje: 

-poslankyňu  pani Mgr. Tatianu Kaščákovu   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 SNR  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 



- poslankyňu pani Darinu Hančákovú za zástupcu starostu obce Bukovce 

- poslancov na podpisové vzory pre styk s bankou – Mgr. Tatiana Kaščáková a Darina Hančáková 

- poslankyňu na post zástupcu sobášiaceho Darinu Hančákovu  

Navrhuje: 

1. Volebnú komisiu v zložení: Marek Bartko, Miloš Mačoško, Ing. Alexande Palička 
2. Návrhovú komisiu:  Michal Herila, Peter Galajda 

 

D. Schvaľuje: 

-určenie sobášnych dní – štvrtok a sobota 

E .Zriaďuje: 

-komisiu pre verejný poriadok – členovia komisie – Mgr. Tatiana Kaščáková, Darina Hanáková, Bc. 
Miloš Mačoško, Ing. Alexander Palička, Marek Bartko, Peter Galajda, Michal Herila – za predsedu si 
členovia komisie zvolili Michala Herilu, 

F. 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 starostu,  

 

                                                                                                     Jaroslav Palička 

                                                                                                      starosta obce 

  V Bukovciach 17.11. 2022 

 

 

 

 

 

 


