UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Breznička
zo dňa 10.12.2018
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. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľbu predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
1./ Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
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 Mgr. Branislav Knechta zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Brezničke:
 Jozef Hedvigy
 Jana Kuklová
 Igor Melicher
 Peter Pagáč
 Mgr. Marta Porubiaková
 Mgr. Eva Šuľajová
 Peter Zavaterník
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
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 Brezničke
poveruje
poslankyňu OZ Martu Porubiakovú 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.

3./ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
Zriaďuje :
A / Komisiu na ochranu verejného záujmu
Vol í:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Mgr. Evu Šuľajovú
b) členov komisie: poslancov OZ Petra Zavaterníka, Petra Pagáča
B/ Komisiu finančnú, správy obecného majetku, sociálnu
Volí:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Janu Kuklovú
b) členov komisie: poslancov OZ Mgr. Martu Porubiakovú, Igora Melichera
C/ Komisiu ochrany verejného poriadku a komisiu pre vybavovanie sťažností
Volí:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Mgr. Martu Porubiakovú
b) členov komisie: poslanca OZ Petra Zavaterníka, Jozefa Hedvigyho
obyvateľa obce Ján Prepelica, Miroslav Melicherčík
D/ Komisiu športu, kultúry a mládeže
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Igora Melichera
b) členov komisie: poslancov OZ Petra Pagáča, Mgr. Evu Šuľajovú
E/ Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazová,
protipožiarna a protipovodňová
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Petra Zavaterníka
b) členov komisie: poslancov OZ Igora Melichera, Mgr. Evu Šuľajovú
F/ Komisiu verejného obstarávania
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Janu Kuklovú
b) členov komisie: poslancov OZ Jozefa Hedvigyho, Mgr. Martu Porubiakovú
G/ Inventarizačnú komisiu
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Petra Zavaterníka
b) členov komisie: poslanca Jozefa Hedvigyho, Janu Kuklovú
H/ Vyraďovaciu a likvidačnú komisia v zložení
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Mgr. Martu Porubiakovú
b) členov komisie: poslancov OZ Jozefa Hedvigyho, Petra Zavaterníka

4/. Určenie platu starostu obce
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
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 plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za r. 2017 954,- € a násobku 1,83 (podľa § 4 ods. 1.), mesačný
plat pri plnom pracovnom úväzku v sume 1.746,- € s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu

V Brezničke, dňa 11.12.2018

Mgr. Branislav Knechta
starosta obce

