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U Z N E S E N I A   
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Soblahov,  

konaného dňa 21.11.2018 o 17:30 h v zasadačke Obecného úrade Soblahov 
 

Uznesenie č.66/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
A.  berie na  vedomie  výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 
B. konštatuje, že novozvolený starosta obce Marian Hudec a poslanci novozvoleného obecného 
zastupiteľstva: Bc. Lukáš Beták, Monika Červeňanová, Ing. Juraj Ďuďák, PhD., Marián 
Jantošovič, Ing. Juraj Maláň, Daniel Mrázik, Patrik Pleva, Bc. Ľubomír Šedivý zložili 
a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub.  

 
Uznesenie č. 67/6-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov poveruje poslanca Ing. Juraja Ďuďáka, PhD. za podmienok v citovaných 
ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 
Uznesenie č. 68/6-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
poveruje poslancov obecného zastupiteľstva Daniela Mrázika a Ing. Juraja Maláňa 
vykonávaním sobášnych obradov. 

Uznesenie č.69/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
A. podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva 
nasledovne:   
1. Komisia finančná a investičná 
2. Komisia stavebná a životného prostredia          
3. Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie 
4. Komisia sociálna a zdravotná 
5. Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť 
6. Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností 
7. Komisia - Redakčná rada Soblahovských novín 
B.  podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení volí za predsedu komisie poslanca: 
1. Monika Červeňanová        komisia finančná a investičná     
2. Ing. Juraj Maláň                komisia stavebná a životného prostredia     
3. Daniel Mrázik                   komisia pre kultúru, šport a a vzdelávanie                 
4. Ing. Juraj Ďuďák, PhD.     komisia sociálna a zdravotná  
5. Bc. Ľubomír Šedivý          komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť         
6. Marián Jantošovič            komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností 
7. Jozef Halgoš                      predseda redakčnej rady Soblahovských novín           

 
Uznesenie č.70/6-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších úprav volí, členov Rady školy: Ing. 
Juraj Ďuďák, PhD., Ing. Juraj Maláň, Monika Červeňanová, Bc. Ľubomír Sedivý. 
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Uznesenie č.71/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
A. schvaľuje, že do účinnosti zákona č.320/2018 zostáva v platnosti uznesenie č. 22/2-2018 
z 5.4.2018, vo veci zvýšenia minimálneho platu starostovi obce Marianovi Hudecovi o 50 %. 

B. na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2.veta zák. č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov a  novely zákona č.320/2018 Z.z. účinnej od 1.12.2018 schvaľuje 
zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 50 % od 1.12.2018. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marian Hudec v.r. 
                     starosta obce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


