
 

 

 

 

 

Uznesenie  č.  042 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
b) príhovor novozvoleného starostu obce 

 

Uznesenie  č.  043 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  KONŠTATUJE, že 
a) novozvolený starosta obce Ing. Milan Staňo zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 
b)  
c) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva :   
                                  Marek Barcík 

                            Jana Cíbiková, RNDr.    

                                       Bohumila  Donková  Ing.                         

          Katarína Lisáková 

                                       Martin Staňo, Mgr. 

                                       Zuzana Staňová 

                                       Ľubomír  Čurík  

 

Uznesenie  č.  044 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  ZRIAĎUJE 
 

komisie a to:  

a) komisia pre oblasť financií 
b) komisia výstavby a územného plánovania 
c) komisia sociálna 
d) komisia životného prostredia 
e) komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
f) komisia na ochranu verejného záujmu   

UZNESENIA 

Z  USTANOVUJÚCEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa  19. 11. 2018  o 17.30 hod. 

v kultúrnom dome  v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  045 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  VOLÍ : 
 

a) predsedu komisie pre oblasť financií       Mgr. Martina Staňa  

b) predsedu komisie výstavby a územného plánovania  Zuzanu Staňovú 

c) predsedu komisie sociálnej   RNDr. Janu Cíbikovú 

d) predsedu komisie životného prostredia        Mareka Barcíka 

e) predsedu komisie kultúry, vzdelávania a športu         Katarínu Lisákovú 

f) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu      Ing. Bohumilu Donkovú 

 

 

Uznesenie  č.  046 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE: 

plat starostu v zmysle § 3 s použitím § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších 
predpisov zvýšený o 70  %  

 

 

Uznesenie  č.  047 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
sobášiaceho    Mgr.  Martina  Staňa       

   

 
 

Uznesenie  č.  048 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 

Preplatenie  nevyčerpanej dovolenky starostu obce v rozsahu  9  dní. 

 
 



Uznesenie  č.  049 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  UKLADÁ 

predsedom komisií  predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na 
členov komisií obecného zastupiteľstva  ( poslanci,  ďalšie navrhnuté osoby z radov 
občanov) 
 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

RNDr. Jana Cíbiková   ................................................... 

 
Ing. Bohumila  Donková                ................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 

 
 


