
UZNESENIA
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 30.11.2018

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu
3. Určenie zástupcu starostu obce Ing. Jána Brokeša

B  - konštatuje, že
                  1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Mlynár zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
                  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Ján Brokeš, PhDr. Zuzana Čížiková, Slavka 
                      Ilavská,  Dana Liptáková,  Ing. Martin Orolin,  Mgr. Juraj Šimko, Ing. Ľubomír  Tkáč 
                      zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
                  3. účasť poslancov je 7/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné

C – poveruje 
                   1. poslanca Ing. Jána Brokeša 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

D – zriaďuje 
                   1.  komisie, a to – komisiu na ochranu verejného záujmu
                                             -  finančnú komisiu
                                             -  kultúrnu komisiu
                                             -  verejného poriadku a vybavovanie sťažností a petícií
E – volí 
                  1. overovateľov zápisnice, mandátovú a návrhovú komisiu ako celok v zložení Ing. Ján 
                      Brokeš a Ing. Martin Orolin  
                  2. predsedu  
                        - komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Jána Brokeša 
                        - finančnej komisie Ing. Martina Orolina 
                        - kultúrnej komisie Dana Liptáková 
                        - komisie verejného poriadku a vybavovanie sťažností a petícií Ing. Ľubomír Tkáč           

  3. členov
        - komisie na ochranu verejného záujmu PhDr. Zuzana Čížiková, Bc. Vilma Rusnačková  

                        - finančnej komisie všetci poslanci obecného zastupiteľstva 
                        - kultúrnej komisie všetci poslanci obecného zastupiteľstva
                        - komisie  verejného    poriadku   a   vybavovanie    sťažností   a  petícií Slavka Ilavská, 
                          Ing. Martin Orolin,  Mgr. Juraj Šimko   

F – určuje
                 1. za zapisovateľku Bc. Jarmila Winczlerovú
                 2. v súlade   s  § 11  ods. 4  písm. i)   zákona č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v   znení 
                    neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Švábovce Ing. Jánovi Mlynárovi v zmysle 
                    § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení  a  platových pomeroch starostov
                    obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: 
                    súčin priemernej mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na 
                    základe  údajov   Štatistického  úradu   Slovenskej  republiky  za  r. 2017  a   násobku    2,2 
                    s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, v súlade s §  4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat 
                    o 60 % mesačne 



G – schvaľuje 
                 1. volebný program na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022

                            Starosta obce:                                               .............................................................


