UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠECA
zo dňa 16. decembra 2010
(1 – 5)
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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.
3. Určenie sobášiacich poslancov OZ.
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a tajnú voľbu predsedov komisií.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Košeci
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Radomír Brtáň zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Mária Kalamenová
Janka Kantoríková, Ing.
Pavol Ondrejka, Bc.
Jaroslava Pajgerová, Mgr.
Júlia Palčeková, Mgr.
Helena Popovičová, Mgr.
Jozef Surový
Miroslava Švehlová, Mgr.
Katarína Turzová

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Košeci p o v e r u j e poslanca Jozefa Surového 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Starosta obce poveruje Miroslavu Švehlovú zastupovaním starostu obce Košeca v zmysle §
13b zákona SNR 369/1990 o obecnom zriadení a jeho noviel v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Košeci u r č u j e za sobášiacich poslancov OZ:
Mgr. Miroslavu Švehlovú
Mgr. Jaroslavu Pajgerovú
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Košeci
A . S c h v a ľ u j e:
Mandátovú komisu:
Ing. Janka Kantoríková - predseda
Helena Popovičová - člen
Mgr. Júlia Palčeková - člen
Návrhovú komisiu:
Mária Kalamenová - predseda
Bc. Pavol Ondrejka - člen
Mgr. Júlia Palčeková - člen
Volebnú komisiu:
Ladislav Brtáň – predseda
Ing. Jaroslav Pápy – člen
Ing. Eva Jurenová - člen
B.zriaďuje
Komisie a to:
sociálna a ZPOZ
životného prostredia
výstavby a územného plánovania

verejného poriadku a bezpečnosti
na ochranu verejného záujmu
financií, investícií a rozvoja
športu, školstva a mládeže
kultúry
C.volí
a) predsedu komisie sociálnej a ZPOZu Mária Kalamenová
b) predsedu komisie životného prostredia Mgr. Helena Popovičová
c) predsedu komisie výstavby a územného plánovania Ing. Janka Kantoríková
d) predsedu komisie verejného poriadku a bezpečnosti Bc. Pavol Ondrejka
e) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Jaroslava Pajgerová
f) predsedu komisie financií, investícií a rozvoja Mgr. Júlia Palčeková
g) predsedu komisie športu, školstva a mládeže Jozef Surový
h) predsedu komisie kultúry Katarína Turzová
Členov komisie sociálnej a ZPOZu:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Alexandra Palčeková, Jana
Sláviková, Magdaléna Belková a Ing. Ján Porubčan
Členov komisie verejného poriadku a bezpečnosti:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb JUDr. Frýdecký, Anna Mikulová
Členov komisie na ochranu verejného záujmu:
a) poslancov Mgr. Helena Popovičová, Jozef Surový

4. Určenie mesačného platu starostu
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Košeci v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
určuje/neurčuje
mesačný plat starostu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Takto určený plat sa
zvyšuje v zmysle § 4 ods. 2 o 1,4 násobok.
V Košeci, 17. 12. 2010

Radomír Brtáň
starosta

