UZNESENIE
z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dubníku, zo
dňa 11. 12. 2014 vo veľkej sále kultúrneho domu v Dubníku

Obecné zastupiteľstvo v Dubníku:
A. Berie na vedomie:
1. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. Konštatuje, že:
1. Novozvolený starosta obce Ing. Jozef Ostrodický zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Ladislav Bartha, Ing. Rudolf Kocsis, Ing. Igor Kondel, Ing.
Zoltán Kovács, Ing. Peter Krencsan, Mgr. Róbert Oravecz, Kamila
Trévaiová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
C. Zriaďuje:
1. Obecnú radu
2. Komisie, a to:
Finančnú komisiu a sociálnu pomoc
Komisiu pre šport, kultúru a prácu s mládežou
Komisiu pre výstavbu a rozvoj obce
Komisiu pre ochranu životného prostredia a prírody
Komisiu na ochranu verejného záujmu
Komisiu na prešetrenie sťažností
D. Poveruje:
1. Kamilu Trévaiovú, poslanca obecného zastupiteľstva 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

E. Volí:
1. Členov obecnej rady v zložení:
Ing. Peter Krencsan, Ing. Igor Kondel, Kamila Trévaiová
2. Predsedu komisie:
Finančná komisia a sociálna pomoc - Kamila Trévaiová
Komisia pre výstavbu a rozvoj obce – Ing. Peter Krencsan
Komisia pre ochranu životného prostredia a prírody – Ing. Igor
Kondel
Komisia pre šport, kultúru a prácu s mládežou – Ing. Zoltán Kovács
Komisia na ochranu verejného záujmu – Ing. Rudolf Kocsis
Členovia: Ing. Zoltán Kovács, Mgr. Ladislav Bartha
Komisia na prešetrenie sťažností – Mgr. Ladislav Bartha

F. Určuje:
1. 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 mesačný plat starostu obce Dubník,
(priemerný plat v národnom hospodárstve za rok 2013 je 824 € x
koeficient 1,98) + 65% odmeny
G. Odporúča:
1. Starostovi obce posúdiť aktualizáciu vnútorných smerníc

Ing. Jozef Ostrodický
starosta obce

