
U Z N E S E N I E  č. 6/2018 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, 

konaného dňa 4.12. 2018 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba  na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií. 

3. Poverenie poslanca, ktorý bude 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

4. Informáciou o výške platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba:  

 

a) BERIE NA VEDOMIE 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

3. informáciu o výške platu starostu  

 

 

b) KONŠTATUJE, ŽE 

1. novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Tóth zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  

- Jozef Bilka, 

- Pavol Čavojský, 

- Marek Hrúz, 

- Ing. Stanislav Kurbel, 

- Tibor Lacko, 

- Mgr. Róbert Tisaj, 

- Zdenka Weissová, 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

c) POVERUJE 

1. poslanca Pavla Čavojského 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. 

 

d) ZRIAĎUJE 

1. komisiu pre financie a rozpočet 

2. komisiu stavebnú, životného prostredia a verejného poriadku 

3. komisiu pre mládež a telovýchovu 

4. komisiu pre školstvo a kultúru 

5. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 



6. komisiu pre vybavovanie sťažností podľa zásad. 

 

e) URČUJE 

- náplň práce komisií v zmysle platného Štatútu obce Poruba z 23.8.2011, § 19, odsek 6, 

bod a) až c). 

 

f) VOLÍ 

1. Pavla Čavojského za predsedu Komisie za účelom ochrany verejného záujmu pri 

výkone verejnej funkcie a členov komisie Ing. Stanislava Kurbela a Jozefa Bilku. 

Zapisovateľ: Bc. Monika Kováčová 

 

2. Tibora Lacku za predsedu Komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad a členov 

komisie Mgr. Róberta Tisaja a Zdenku Weissovú 

Zapisovateľ: Bc. Monika Kováčová 

 

3. Mgr. Róberta Tisaja za predsedu Komisie pre financie a rozpočet a členov komisie 

Jozefa Bilku, Tibora Lacku a Danielu Horvátovú 

Zapisovateľ: Daniela Horvátová 

 

4. Mareka Hrúza za predsedu Komisie pre mládež a telovýchovu a členov komisie Pavla 

Čavojského, Zdenku Weissovú a Tibora Lacku 

Zapisovateľ: Tibor Lacko 

 

5. Zdenku Weissovú za predsedkyňu Komisie pre školstvo a kultúru a členov komisie 

Mgr. Róberta Tisaja a Ing. Stanislava Kurbela 

Zapisovateľ: Ing. Stanislav Kurbel 

 

6. Ing. Stanislava Kurbela za predsedu Komisia výstavby, verejného poriadku 

a životného prostredia a členov komisie: Pavla Čavojského a Mareka Hrúza 

Zapisovateľ: Marek Hrúz 

 

7. Zástupcov Obce Poruba v Rade školy pri MŠ Poruba – poslankyňu Zdenku Weissovú 

a poslanca Pavla Čavojského. 

 

 

 

 

 

V Porube, dňa 04. 12. 2018       Ing. Tomáš Tóth 

Zapísal: Ing. Tomáš Tóth         starosta obce 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


