
1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 10.12.2014 

 

Uznesenie č. 1/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

A. berie na vedomie 
     1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

     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:  Miloš Junas, Milan Kadlečík, Slavomír Kalný, Pavol Koprla,     

        Dana Marečková, Ján Richta, Tomáš Rybnikár  

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

Uznesenie č. 2/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

Uznesenie č. 3/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

poveruje 

poslanca, Slavomíra Kalného, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 

12 ods. 2 práv 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. 

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

Uznesenie č. 4/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

A. zriaďuje 

finančnú, kultúrnu a stavebnú komisiu 

B. určuje 

- náplň práce finančnej komisie: preskúmanie návrhu rozpočtu, jeho čerpanie a úpravy,    

  návrhy VZN a ostatné  úlohy spojené s hospodárením obce, 

- náplň práce kultúrnej komisie: organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií  

  usporiadaných obcou, 

- náplň práce stavebnej komisie: posudzovanie stavu veci v rámci stavebnej agendy 

C. volí 

predsedu finančnej komisie:      Danu Marečkovú 

predsedu kultúrnej komisie:      Tomáša Rybnikára 

predsedu stavebnej komisie:     Jána Richtu 

                                                                                Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 1    

 

 



Uznesenie č. 5/2014 
 

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 doterajším obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu, Ing. Milana Kadlíčka, vo výške  1326,-  EUR. 

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

Uznesenie č. 6/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

preplatenie 24 dní nevyčerpanej dovolenky, z toho za rok 2014 – 23 dní a za rok 2013- 1 deň, starostovi 

obce, Ing. Milanovi Kadlíčkovi.  

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

 

Uznesenie č. 7/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

preplácanie ½ mesačného paušálneho poplatku za súkromný mobilný telefón starostovi obce, Ing. Milanovi 

Kadlíčkovi, vo výške 20,- EUR/mesiac. 

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

 

Uznesenie č. 8/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

preplácanie cestovného paušálu starostovi obce, Ing. Milanovi Kadlíčkovi, za používanie vlastného 

osobného auta na služobné účely vo výške rovnajúcej sa cene 100 l PHM na mesiac.  

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

Uznesenie č. 9/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbranč o dani z nehnuteľností a 

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbranč o dani z nehnuteľností  s účinnosťou od 1.1.2015. 

                                                                                Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

 


