
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč - 27.12.2010 

 Uznesenie č. 1/2010 

 Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 A. berie na vedomie 

1.      výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2.      vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 

1.      novozvolený starosta obce, Ing. Milan Kadlíček, zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2.      zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca 

obecného zastupiteľstva: Peter Jankových, Alojz Jašurek, Miloš Junas, Milan 
Kadlečík, Slavomír Kalný, Dana Marečková, Ján Richta. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 2/2010 

 Obecné zastupiteľstvo  v Podbranči 

 A. poveruje 

     poslanca, Slavomíra Kalného, 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 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

B. poveruje 

    poslanca, Alojza Jašurka, zastupovaním starostu obce v zmysle § 13b zákona 369/1990 
Zb. 

    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 Schválili všetci prítomní poslanci. 

  



 Uznesenie č. 3/2010 

 Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 A. zriaďuje 

     komisie: - návrhovú 

   - volebnú 

   - pre ochranu verejného záujmu 

   - finančnú 

   - stavebnú 

   - kultúrno-sociálnu. 

B.  volí 

1.  členov návrhovej komisie:    Mgr. Alojz Jašurek 

                                                  Dana Marečková 

                                                   Milan Kadlečík 

2.   členov volebnej komisie:     Slavomír Kalný 

                                                  Peter Jankových 

                                                  Ján Richta 

3.   členov komisie pre ochranu verejného záujmu:       Mgr. Alojz Jašurek, SMER 

                                                                                       Slavomír Kalný, ĽS-HZDS 

                                                                                        Miloš Junas, SNS 

                                                                                        Dana Marečková, nezávislá 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 4/2010 

 Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 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 uzn. 188/2010 dňa 5.8.2010 mesačný plat starostu obce vo výške =955,-
EUR. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 5/2010 

 Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

 A. schvaľuje 

     Vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce Podbranč na deň 

     7.2.2011 v zasadačke Obecného úradu Podbranč, 

B. schvaľuje 

     pracovný úväzok hlavného kontrolóra  na 1 hod. týždenne. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 6/2010 

 Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 schvaľuje 

preplácanie mesačného paušálneho poplatku zo súkromného mobilného telefónu starostovi 
obce vo výške 27,50 EUR /mesačne. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 


