
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 12. 12. 2014  

 

 
A/ PREROKOVALO 

     1/12/2014     Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

     2/12/2014     Príhovor novozvoleného starostu 

     3/12/2014   Návrh na zástupcu starostu obce p. Kubík 

     4/12/2014     Návrh na odmenu zástupcovi starostu obce p. Kubíkovi vo výške 200,- € za  

                          štvrťrok  

     5/12/2014     Návrh na 3 komisie pri Obecnom zastupiteľstve Horný Vadičov 

                          Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, finančná,   

                          obchodu a cestovného ruchu  

                          Komisia stavebná, územného plánu, životného prostredia, lesného hospodárstva  

                          a ochrany verejného poriadku 

                          Komisia kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí 

     6/12/2014     Návrh na predsedu Komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

                          funkcionárov, finančnej, obchodu a cestovného ruchu  p. Monika Kubáščiková   

     7/12/2014     Návrh na predsedu Komisie stavebnej, územného plánu, životného prostredia,  

                          lesného hospodárstva a ochrany verejného poriadku p. Ing. Andrej Berešík 

     8/12/2014     Návrh na predsedu Komisie kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí p.  

                          Jozef Pavlusík 

     9/12/2014     Návrh na členov komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

                          funkcionárov, finančnej, obchodu a cestovného ruchu Mgr. Zuzana Čížová  

                          a Miroslav Majčín  

   10/12/2014     Návrh na členov komisie stavebnej, územného plánu, životného prostredia,  

                          lesného hospodárstva a ochrany verejného poriadku Miroslav Kubík, Stanislav  

                          Zajac 

   11/12/2014     Návrh na členov komisie kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí Jozef  

                          Halúska, Mgr. Emília Palicová  

   12/12/2014     Návrh na sobášiacich: Vladimír Káčerík – starosta 

                   Miroslav Kubík – zástupca starostu 

   13/12/2014     Návrh na plat starostu obce 824 x 1,98 = 1631,52 po zaokrúhlení na hor 1632,- € 

   14/12/2014     Návrh na zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Horný  

                          Vadičov a obecných komisií 
 

 

 

K/BERIE NA VEDOMIE 

     1/12/2014     Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

     2/12/2014     Príhovor novozvoleného starostu 

 

 

 

B/ SCHVAĽUJE   
     3/12/2014     Zástupcu starostu obce p. Kubíka 

     4/12/2014     Odmenu zástupcovi starostu obce p. Kubíkovi vo výške 200,- € za štvrťrok  



     5/12/2014     3 komisie pri Obecnom zastupiteľstve Horný Vadičov 

                          Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, finančná, 

                          obchodu a cestovného ruchu  

                          Komisia stavebná, územného plánu, životného prostredia, lesného hospodárstva  

                          a ochrany verejného poriadku 

                          Komisia kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí 

    13/12/2014    Plat starostu obce 824 x 1,98 = 1631,52 po zaokrúhlení na hor 1632,- € 

    14/12/2014    Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov  

                          a obecných komisií 

 

 

J/VOLÍ 

    6/12/2014     Predsedu Komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  

                         finančnej, obchodu a cestovného ruchu  p. Moniku Kubáščikovú   
    7/12/2014     Predsedu Komisie stavebnej, územného plánu, životného prostredia, lesného  

                         hospodárstva a ochrany verejného poriadku p. Ing. Andreja Berešíka 

    8/12/2014     Predsedu Komisie kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí p. Jozefa  

                         Pavlusíka 

    9/12/2014     Členov komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  

                          finančnej, obchodu a cestovného ruchu Mgr. Zuzanu Čížovú a Miroslava  

                          Majčína 

   10/12/2014     Členov komisie stavebnej, územného plánu, životného prostredia, lesného  

                          hospodárstva a ochrany verejného poriadku Miroslava Kubíka, Stanislava  

                          Zajaca  

   11/12/2014     Členov komisie kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí Jozefa Halúsku,  

                          Mgr. Emíliu Palicovú  

 

 

F/ POVERUJE  

    12/12/2014     Výkonom funkcie sobášiacich: Vladimír Káčerík – starosta 

                                   Miroslav Kubík – zástupca starostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


