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U Z N E S E N I E   č.  1/2022 
z prvého - Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jakubany 

konaného dňa 24. 12. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch: 

 

A. Berie na vedomie: 

1. výsledky volieb na starostu obce Jakubany a volieb do obecného zastupiteľstva   

2. vystúpenie novozvoleného starostu JUDr. Jozefa Mačugu 

 

B. Konštatuje, že: 

1.  novozvolený starosta obce JUDr. Jozef Mačuga zložil zákonom predpísaný sľub starostu   

     obce 

2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  

a) Compeľ Ján 

b) Jakubianský Ján, Mgr.  

c) Kundľa Ján, RNDr. 

d) Mačuga Ján, Ing. 

e) Mačuga Radoslav 

f) Michňa Jozef, Mgr. 

g) Orechovský Michal 

h) Vasiľ Štefan, Ing. 

 

C. Schvaľuje 

1. jednomyseľne program prvého - Ustanovujúceho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone 

o obecnom zriadení  

9. Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve  

10. Určenie platu starostu obce 

11. Voľby členov Rady školy 

12. Záver 

 

 

D. Poveruje: 

1. poslanca RNDr. Jána Kundľu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12ods.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 

 

E. Zriaďuje: 

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu 

2. Komisiu pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce 

3. Komisiu pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia 

4. Komisiu pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru 
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F. Zvolilo: 

1. zvolilo jednomyseľne členov Komisie na ochranu verejného záujmu – poslancov Mgr. Jána 

Jakubianského, RNDr. Jána Kundľu a Ing. Štefana Vasiľa  

 

2. zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce  – 

poslancov Petra Firču, RNDr. Jána Kundľu a Ing. Štefana Vasiľa 

 

3. zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia 

– poslancov Jána Compeľa, Ing. Jána Mačugu a Mgr. Jozefa Michňu 

 

4. zvolilo jednomyseľne členov Komisie pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru – 

poslancov Mgr. Jána Jakubianského, Radoslava Mačugu a Michala Orechovského 

 

5. jednomyseľne člena Rady školy, a to RNDr. Jána Kundľu 

 

G. Určuje: 

1. plat starostu obce Jakubany JUDr. Jozefovi Mačugovi, v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 

1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou odo dňa zloženia 

sľubu 

 

 

 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 24. 11. 2022                                                              

 

 

 

 

                 

                                                                                                            JUDr. Jozef Mačuga 

                                                                                                                  starosta obce 


