
U z n e s e n i e 
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Smižanoch,

ktoré sa konalo dňa 28. 12. 2006

Uznesenie č. 1/1/2006
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch    

A. berie na vedomie
     1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
     2. písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Jána Lorka
     3. vystúpenie novozvoleného starostu
     4. informáciu o programe prác na roky 2006 – 2010

B. konštatuje, že
     1. novozvolený starosta obce Ing. Michal Kotrady zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce
     2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva:
Štefan Bartoš, Anna Blašková, Ján Bendík, Juliana Capová, Jozef Černák, Mgr. Ľubica 
Gregová, Eva Jerdoneková, František Nálepka, Alžbeta Orinčáková, Mgr. Ľudmila 
Trošanová, Ing. Štefan Zekucia
     3. Jozef Svetkovský, ktorý nastúpil ako náhradník v zmysle § 51 zákona NR SR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov miestnej samosprávy v znení neskorších predpisov zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

C. zriaďuje 
     1. obecnú radu v počte 4 členov
     2. komisie obecného zastupiteľstva
- komisia pre podnikanie a hospodárstvo
- komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport
- komisia sociálna a bytová
- komisia finančná
- komisia stavebná
- komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

D. volí
     1. členov obecnej rady v zložení
- Ing. Štefan Zekucia
- Alžbeta Orinčáková
- Jozef Černák
- Štefan Bartoš

     2. predsedu:
- komisia pre podnikanie a hospodárstvo – Ján Bendík
- komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport – Mgr. Ľudmila Trošanová
- komisia sociálna a bytová – Alžbeta Orinčáková
- komisia finančná – Eva Jerdoneková
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- komisia stavebná – Štefan Bartoš
- komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku – Jozef Černák
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce –    
  Štefan Bartoš

     3. členov komisií z radov poslancov:
- komisia pre podnikanie a hospodárstvo – František Nálepka
- komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport – Mgr. Ľubica Gregová
- komisia sociálna a bytová – Ing. Štefan Zekucia
- komisia finančná – Juliana Capová
- komisia stavebná – Anna Blašková
- komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku – Jozef Svetkovský
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce –    
   Alžbeta Orinčáková, Jozef Černák

E. schvaľuje
- plat starostovi obce – 2,60 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve v roku 2005, t.j. 45 000,- Sk od 1. 12. 2006 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.

F. ukladá
     1. predsedom komisií OZ predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 
návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov obce
     2. obecnému úradu predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na 
schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.

Overovatelia uznesenia:

p. Jozef Černák:                                                                       Ing. Michal Kotrady
                                                                                                       starosta obce
p. František Nálepka: 


