
O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o     VYŠNÉ REMETY 
Dňa 23. decembra 2010                                                                         číslo: 06/2010 
 

 
U Z N E S E N I E 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa  23. decembra 2010 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Remetoch  

 
 

Uznesenie č. 1 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných  Remetoch 
 
A. berie na vedomie 
     1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
     2. vystúpenie novozvoleného starostu 
     3. menovanie zástupcu starostu obce p. Ľubomíra Hliváka 
 
B. konštatuje, že 
     1. novozvolený starosta obce  Ing. Martin Dolini č zložil zákonom predpísaný sľub starotu 
obce 
     2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva : 
 
1. Mária Peťaková 
2. Ľubomír Hlivák 
3. Miloš Tomko 
4. Ján Geľatič 
5. Miroslav Lazúr 
   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. 
 
Uznesenie č. 2 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Remetoch 
 
                              p o v e r u j e 
 
poslanca p. Miloša Tomka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veda a ods. 6 tretia veta 
zákona 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. 



 
 
Uznesenie č. 3 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Remetoch 
 
A. zriaďuje 
 
komisie, a to: 
1. Komisia na ochranu verejného záujmu a pre riešenie sťažností  
2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia  
3. Komisia pre šport a kultúru 
4. Komisia  protipožiarna  
 
 
B. volí:  
1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a pre riešenie sťažností : p. Ján Geľatič,   
    za členov: všetkých ostatných poslancov OZ 
2. predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia  
    predseda: p. Ľubomír Hlivák,  
3. predsedu komisie pre šport a kultúru 
    predseda: p. Miloš Tomko.     
4. predsedu komisie protipožiarnej  
    predseda: p. Miroslav Lazúr 
   za členov: všetkých ostatných poslancov OZ                                                                              
   
Uznesenie č. 4 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Remetoch  
 
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 mesačný plat starostu vo výške 1,2 násobku 
základného platu starostu. 
 
 
Uznesenie č. 5 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Remetoch  
 
ukladá 
 
predsedom komisií na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a komisie pre šport 
a kultúru doplniť členov komisií z radov občanov v počte 2 osoby. 

Termín: na najbližšom zasadnutí OZ. 
       Zodpovední: predsedovia komisií 

 
 



 
     Ing. Martin Dolinič 

                                                                                              


