
  

U z n e s e n i a 

z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 5.12.2018 

 

 

Uznesenie č.1/2018  -             OZ v Brodskom zriaďuje mandátovú komisiu v zložení : 

                                                predseda -   Ing. Peter Hnát 

                                                členovia  - Ing. Adrian Berec  

                                                                  Katarína  Štepanovská    

 

Uznesenie č.2/2018  -  OZ v Brodskom berie na vedomie : 

a) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce  

b) Vystúpenie novozvoleného starostu.  

 

Uznesenie č.3/2018  -  OZ v Brodskom konštatuje, že: 

a) Novozvolená starostka obce p. Anna Krídlová zložila zákonom 

predpísaný sľub starostu obce 

b) Zvolení poslanci Ivona Babalová, Ing. Adrián Berec, Stanislav 

Gulíšek, Ing. Peter Hnát, Ing. Vladimír Kocúr, Mgr. Adriana 

Reháková, Ing. Mariana Suchovská, Michal Šimon, Katarína 

Štepanovská zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

 

Uznesenie č. 4/2018  - OZ v Brodskom berie na vedomie informáciu starostu obce, že 

zastupovaním starostu je poverený poslanec p. Michal Šimon.  

 

Uznesenie č. 5/2018  -  OZ v Brodskom poveruje  poslanca Ing. Vladimíra Kocúra                  

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. 

 

Uznesenie č. 6/2018 -    OZ zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva a to: 

a) komisia finančná a správy majetku 

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže 

c) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy 

d) komisia sociálna a zdravotná  

e) komisia priestupková a verejného poriadku 

f) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

g) komisia pre vybavovanie sťažností 

 

Uznesenie č. 7/2018 - OZ v Brodskom  volí za predsedov komisie obecného 

zastupiteľstva:  

a) komisia finančná a správy majetku -  Ivona Babalová   

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže – Ing.Mariana 

Suchovská    

c) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy – Stanislav 

Gulíšek 

d) komisia sociálna a zdravotná  – Mgr. Adriana Reháková 

e) komisia priestupková a verejného poriadku –Ing. Peter Hnát  

f) komisia pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov- Ing. Adrián Berec 

g) komisia pre vybavovanie sťažností- Ing. Vladimír Kocúr 

      



  

Uznesenie č.8/2018 -  OZ v Brodskom volí za  členov jednotlivých komisií: 

        a) komisia finančná a správy majetku: 

      - Ing. Vladimír Kocúr 

      - Margaréta Marčišovská  

      - Ing. Jozefa Šimkovičová 

     - Lenka Mrázová         

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže : 

    - Michal Šimon  

     - Barbora Exnerová 

     - Anna Vajdlová 

     - Ferdinand Čulen 

     - Ludvík Barkóci 

c) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy : 

  - Ing. Peter Hnát  

   - Ing. Mário Antálek 

   - Bc. Jana Trubirohová 

d) komisia sociálna a zdravotná: 

   - Katarína Štepanovská 

   - Ing. Adrián Berec 

    - Gabriela Vrábelová 

    - Oľga Barkóciová 

   - Ing. Erika Rajčáková 

e) komisia priestupková a verejného poriadku: 

   - Michal Šimon 

   - Ivona Babalová 

     - Jarmila Šimková  

f) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov: 
  - Ing. Vladimír Kocúr 

  - Ing. Mariana Suchovská 

  g) komisia pre vybavovanie sťažností: 

     - Mgr. Adriana Reháková 

      - Katarína Štepanovská   

  

Uznesenie č.9/2018 - OZ v Brodskom schvaľuje poslankyňu p. Ivonu  Babalovú ako                                

sobášiaceho poslanca pre uzatváranie manželstiev a 

pochovávajúceho pri občianskych rozlúčkach.  

 

Uznesenie č. 10/2018 -   OZ v Brodskom určuje v súlade s § 3 a 4 zákona NR SR č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení  a platových pomerov starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov plat 

starostke obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca národného hospodárstva SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, jeho zvýšenie podľa § 4 

ods. 2 o 20 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

  

 

 

 V Brodskom, dňa: 5.12.2018                        Anna Krídlová 

                                       starostka obce 


