U z n e s e n i e č. 6
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 1.12.2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. Konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Valčičák zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : Ing. Miroslav Benian, Ing. Juraj Dulík, JUDr. Jana Fejová,
Ing. Peter Florek, Dušan Gorčák, Martin Hurák, Patrik Kubolek, MUDr. Michal
Prádel, Ing. Eugen Vajdiar

C. Poveruje
1. poslankyňu JUDr. Janu Fejovú, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a odst.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
2. poslanca Ing. Juraja Dulíka, ktorý bude pôsobiť ako sobášiaci v prípade neprítomnosti
starostu obce vo volebnom období 2018 – 2022

D. Zriaďuje
1. obecnú radu
2. komisie obecného zastupiteľstva, a to:
- sociálnu, finančnú a správy obecného majetku
- pre kultúru, vzdelávania, vzdelávanie mládež a šport
- poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- ochrany verejného poriadku
3. komisiu podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

E. Volí
1. za členov obecnej rady poslancov: MUDr. Michala Prádela
Ing. Juraja Dulíka
Patrika Kubolka

2. a/
predsedu komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku MUDr. Michala
Prádela
predsedu komisie kultúry, vzdelávania, športu a mládeže p. Dušana Gorčáka
predsedu životného prostredia, výstavby a územného plánovania predsedu Ing. Eugena
Vajdiara
predsedu komisie na ochranu verejného poriadku JUDr. Janu Fejovú
b/ za členov komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku:
p. Martina Huráka
p. Ľudmilu Ševcovú
Ing. Annu Jadroňovú
Ing. Petra Florka
c/ za členov komisie kultúry, vzdelávania, vzdelávanie mládeže a športu:
p. Andrej Banas
p. Michala Graňáka
Patrika Kubolka
Ing. Eugena Vajdiara
Ing. Petra Florka
d/ za členov komisie poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania
a životného prostredia:
Ing. Júliusa Dulíka
Ing. Juraja Dulíka
Patrika Kubolka
3. za členov komisie ochrany verejného poriadku:
Ing. Eugena Vajdiara
Ing. Miroslava Beniana
za členov komisie podľa článku 7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z.z o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Ing. Eugena Vajdiara
Ing. Juraja Dulíka
Ing. Miroslava Beniana

F. Určuje
1. 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 Ing. Miroslav Valčičák vo výške 2,2 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve navýšený o 30%

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

