UZNESENIE
z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Turná
zo dňa 27.12.2010
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií,
voľbu predsedov komisií a ďalších členov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej:
a) berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
b) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Mikula zložil zákonom predpísaný sľub starostu
Obce.
2. zvolení poslanci a náhradník na poslanca obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Mgr. Martin Chorvát
Dušan Chudada
Ing. Jozef Kováč
Ing. Martin Lipták
Mgr. Janka Poláčková
Ing. Dušan Poruban
Ing. Jozef Santa
Mgr. Eva Vranáková
Mgr. Vladimír Zvalený

2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej
poveruje
poslanca Dušana Chudadu 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 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií, voľbu
predsedov komisií a ďalších členov komisií.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej:
A. zriaďuje
komisie, a to:
a) komisiu pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu
b) komisiu územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva
c) komisiu pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo

B. volí:
1. a) predsedu komisie pre správu majetku, financií, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu - Ing. Dušana Porubana
b) členov komisie:
a) poslancov:
Ing. Jozef Kováč
Ing. Jozef Santa
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Adriana Závodská – sekretár
Ing. Ivan Beták
Ing. Juraj Kyselica
2. a) predsedu komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva – Ing. Martina Liptáka
b) členov komisie:
a) poslancov:
Dušan Chudada
Ing. Martin Chorvát
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Ivana Zacharová – sekretár
Milan Rajninec
Ing. Peter Zajac
3. a) predsedu komisie pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo
- Mgr. Janku Poláčkovú
b) členov komisie:
a) poslancov:
Mgr. Eva Vranáková
Mgr. Vladimír Zvalený
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Anna Ježíková – sekretár
Mgr. Štefan Marcinek
Beáta Vicenová
Ing. Róbert Lacko
PhDr. Alena Porubanová

4. Určenie mesačného platu starostu obce
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej:
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 1.794,50 € a
odmenu štvrťročne v rozpätí od 0 % do 50 % zo základnej mesačnej mzdy.

Overovatelia:

1. Ing. Mgr. Martin Chorvát

....................................................

2. Dušan Chudada
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Ing. Peter Mikula
starosta obce

