
 

Výpis z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rudinská  

zo dňa 28.11.2022 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudinská  

Uznesenie č. 1 

A) schvaľuje   program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 2 

 

A) zriaďuje  mandátovú komisiu v zložení poslancov: 

predseda: Ing. Beáta Korpesio 

člen: Mgr. Anna Masarcová 

člen: Boris Záhradník 

 

Uznesenie č. 3 

 

A) berie na vedomie 1) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2) predloženú správu mandátovej komisie  

 

B) konštatuje, že 1) novozvolená starostka Lenka Purašová zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 

2) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca OZ:  

Ján Čulák     

Beáta Korpesio, Ing.    

Marek Luciak, Ing.    

Anna Masarcová, Mgr.    

Magdaléna Prandová   

Miroslav Saga, Ing.    

Boris Záhradník 

 

Uznesenie č. 4 

 

A) poveruje  poslankyňu Magdalénu Prandovú zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa par.12 ods.2 prvá veta, 

ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Uznesenie č. 5 

 

A) zriaďuje  Komisiu bytovú a sociálnych vecí  

 

B) určuje                   náplň práce komisie:  

• plní kontrolnú funkciu v oblasti využívania obecných nájomných bytov, 

prehodnocuje žiadosti o pridelenie nájomných bytov. 

• prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, týkajúce sa 

sociálnej, bytovej a zdravotnej oblasti,     

• plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ. 



 

 

C) volí                        predsedu komisií:   Magdaléna Prandová 

členov komisie:  Ján Čulák     

Beáta Korpesio, Ing.    

Marek Luciak, Ing.    

Anna Masarcová, Mgr.  

 Miroslav Saga, Ing.    

Boris Záhradník 

 

Uznesenie č. 6 

 

A) volí za členov komisie do Rady školy ZŠ s MŠ Rudinská ako zástupcov 

zriaďovateľa:  Ján Čulák     

Beáta Korpesio, Ing.    

Boris Záhradník 

 

 

Uznesenie č. 7 

 

A) schvaľuje na základe par.11 ods.4 písm. i zákona 369/1990 o obecnom zriadení 

a par.4 ods.2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšenie 

minimálneho platu starostu o 20 %.  

 

 

Uznesenie č.8 

 

A) berie na vedomie informáciu, že Ing. Marek Luciak bol poverený starostkou obce Lenkou 

Purašovou za zástupcu starostky, dňa 28.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


