
                                             Výpis z uznesenia z 28.11.2018 

 

Uznesenie č. 1/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby poslancov OCZ a voľby starostky 

obce tak, ako uviedla predsedníčka volebnej komisie. 

 

Uznesenie č. 2/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolená starostka obce Silvia Masárová zložila 

zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí OCZ. 

 

Uznesenie č. 3/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolení poslanci Mgr. Zuzana Mojžišová, Lukáš 

Vanko, Jozef Kulich, Bc. Peter Baco a Mgr. Roman Kadák zložili zákonom predpísaný sľub na 

ustanovujúcom zasadnutí OCZ. 

 

Uznesenie č. 4/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že zástupcom starostky obce bude poslanec Jozef 

Kulich. 

 

Uznesenie č. 5/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo  

A) Zriaďuje tieto komisie: 

 Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

 Komisia kultúry a športu 

 Likvidačná komisia 

B) určuje náplň práce komisií 

C) volí predsedu komisií a členov komisií: 

 Komisia verejného poriadku a životného prostredia predseda – Lukáš Vanko 

a členovia: Peter Baco a Roman Kadák 

 Komisia kultúry a športu predseda – Roman Kadák a členovia: Zuzana Mojžišová, 

Lukáš Vanko 



 Likvidačná komisia predseda – Zuzana Mojžišová a členovia: Lukáš Vanko a Roman 

Kadák 

 

Uznesenie č. 6/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo  

A) zriaďuje podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

B) volí predsedu komisie Bc. Petra Baca a členov komisie Jozefa Kulicha a Mgr. Zuzanu 

Mojžišovú 

 

Uznesenie č. 7/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky obce. 

 

Uznesenie č. 8/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Mgr. Zuzana Mojžišová obecného 

zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 


