
 Uznesenie
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dúbravke, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 30.11.2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1./ Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2./ Poverenie zástupcu starostu obce
3./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného                           
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a odst. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4./ Návrh na zriadenie komisií OZ a voľbu predsedov komisií
5./ Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady
6./ Návrh na určenie platu starostu obce

1./ Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke

A./ berie na vedomie:
− 1./ výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
− 2./ vystúpenie novozvoleného starostu obce

B/ konštatuje , že

       1./ zvolený starosta obce MVDr. Miroslav Eľko zložil zákonom predpísaný 
            sľub starostu obce
       2./zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ

− Bajužík Stanislav, Ing.
− Benetinová Marcela
− Červeňák Ján, Mgr.
− Čurma Emil
− Čurmová Mária, Bc.
− Vincent Eľko
− Vincent Eštok
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2./ Poverenie zástupcu starostu obce

Uznesenie č. 2/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke
berie na vedomie

Poverenie Mgr. Jána Červeňáka za zástupcu starostu obce 

3./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného                
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a 
odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov

Uznesenie č. 3/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke

poveruje

poslanca Vincenta Eštoka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 odst. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4./  Zriadenie komisií OZ a voľbu predsedov komisií

Uznesenie č. 4 /1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke

A. zriaďuje

komisie, a to:
-      finančnú
-     ochrany verejného poriadku
− rozvoja telovýchovy a športu
− výstavby a rozvoja obce
− rozvoja kultúry a sociálnu oblasť
− životného prostredia

B./ volí
predsedu komisie:

 Finančná komisia – Marcela Benetinová
 Ochrany verejného poriadku – Vincent Eštok
 Rozvoja  telovýchovy a športu –  Emil Čurma
 Výstavby a rozvoja obce – Ing. Stanislav Bajužík
 Rozvoja kultúry a sociálna oblasť – Bc. Mária Čurmová
 Životného prostredia – Vincent Eľko
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5./ Zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady

Uznesenie č. 5/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke 

A./ zriaďuje

obecnú radu

B. volí

za členov obecnej rady poslancov: Ing. Stanislav Bajužík
Bc. Mária Čurmová

6./ Určenie mesačného  platu starostu obce

Uznesenie č. 6/1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke

 určuje

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 obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu MVDr. Miroslava Eľka

    
 

vo výške  1632,- €/mesačne v hrubom

V Dúbravke 30.11.2014 MVDr. Miroslav Eľko
zástupca starostu obce


