
Uznesenia 
z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 28.11.2022 

v KD Brodské 

 

Uznesenie č. 1/2022 -   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 starostovi obce, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva SR za 

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

§ 4 ods. 2 o 0 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

Uznesenie č. 2/2022  -  OZ v Brodskom poveruje  poslanca Michala Šimona 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. 3/2022 -    OZ v Brodskom zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva a to: 

a) komisia ekonomická, 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. 4/2022 - OZ v Brodskom  volí za predsedov komisie obecného zastupiteľstva:  

a) komisia ekonomická, finančná a správy majetku -  p. Martin Praženka   

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže – p. Adam Michalovský 

c) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy – p. Stanislav Ralbovský 

d) komisia sociálna a zdravotná  – Mgr. Božena Bílková 

e) komisia priestupková a verejného poriadku – p. Ludvík Barkoci 

f) komisia pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov- p. Samuel Čulen 

 

Uznesenie č.5/2022 - OZ v Brodskom volí za  členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov: 

                                              - p. Stanislava Ralbovského 

                                              - p. Michala Šimona 

 

Uznesenie č. 6/2022 - OZ v Brodskom schvaľuje termíny zasadnutí OZ v Brodskom na rok   2023  podľa   

predloženého návrhu: 

1. zasadnutie 9. február 2023 

2. zasadnutie 20. apríl 2023 

3. zasadnutie 15. jún 2023 

4. zasadnutie 21. september 2023 

5. zasadnutie 14. december 2023 



Uznesenie č. 7/2022  - OZ v Brodskom berie na vedomie informáciu starostu obce, že zastupovaním 

starostu je poverený poslanec p. Martin Praženka.  

Uznesenie č. 8/2022  - OZ v Brodskom berie na vedomie informáciu starostu obce, že výkonom 

funkcie sobášiaceho je poverená poslankyňa Mgr. Božena Bílková. 

 

 

V Brodskom, 28.11.2022      Ing. Vladimír Kocúr 

              starosta obce 

 


