
UZNESENIE  č. 2/ R/2011 
 

z  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach konaného 
dňa 26. 01. 2011 v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach. 

 
Obecné zastupiteľstvo : 
 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 
2/01/11 – kontrolu uznesení z 1. zasadnutia OZ. 
2/02/11 – informáciu starostu obce o poverení poslanca Ing. Jozefa Nižňana funkciou  
                zástupcu starostu Obce Budmerice na celé funkčné obdobie rokov 2010-2014  
                s účinnosťou od 1. februára 2011. 
 
      B.  SCHVAĽUJE   
 
2/03/11-   predsedu Finančnej komisie:  Ing. Dušana Tomašoviča 
                členov Finančnej komisie: Romana Botťánka, MVDr. Jaroslava Molnára, Jolanu  
                Ochabovú, Ing. Jozefa Okuliara 
 
           -    predsedu Komisie výstavby a životného prostredia: Ing. Jozefa Nižňana 
           -    členov Komisie výstavby a životného prostredia: Róberta Baxu, Romana  
                Botťánka, Ing. Romana Charbulu, Ing. Petra Rajkoviča, Ing. Zuzanu Polakovičovú 
 
           -    predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností:  
                Bc. Dušana Somorovského 
           -    členov Komisie na ochranu vereného poriadku a vybavovania sťažností: 
                MVDr. Jaroslava Molnára, Ivana Baxu, Bohumila Karabu 
 
           -   predsedu Komisie kultúry a športu: Mariána Oscitého 
 
           -   predsedu Sociálnej komisie: Mgr. Zdenku Charbulovú 
           -   členov Sociálnej komisie: Martu Baxovú, Mgr. Máriu Hlavatú, Lenku                             
               Chovancovú, Zdenku Oškerovú, Alenu Saskovú  
 
           -   predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Romana Botťánka 
           -   členov Komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Zdenku Charbulovú,  
               Ing.Jozefa Nižňana, Mariána Oscitého, Bc. Dušana Somorovského 
 
      C. SÚHLASÍ 
 
2/04/11 – s používaním súkromných motorových vozidiel na služobné účely v nevyhnutných  
                prípadoch starostom obce a starostom odsúhlasenými pracovníkmi obecného úradu  
                v zmysle vnútornej smernice č. 3/2008.  
2/05/11 – s poskytovaním stravných lístkov v období r. 2011-2014 starostovi obce  

s čiastočnou úhradou stravnej jednotky vo výške 55 %  z hodnoty   stravného lístka 
z rozpočtu obce.  

2/06/11 – s úpravou článku 3) pracovnej zmluvy zo dňa 30. 11. 2007 medzi Obcou      
Budmerice a p. Milanom Bušom na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce 
Budmerice z čiastočného úväzku na plný pracovný úväzok hlavného kontrolóra 



obce na obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 formou dodatku k citovanej zmluve 
pri nezmenenom platovom zaradení podľa § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. 

 
             
     D. MENUJE 
 
2/07/11 – do Rady školy za Obec Budmerice týchto zástupcov: Jozefa Savkuliaka, Mariána  
                Oscitého, Ing. Vladimíra Nahálku a Janu Neščákovú.        
        
                     
    E. ODPORÚČA 
 
2/08/11 – predsedovi Komisie kultúry a športu prehodnotiť do ďalšieho obecného  
                zastupiteľstva počet členov komisie. 
2/09/11– starostovi obce pozývať na verejné zasadnutia OZ občanov, ktorí majú podané 

žiadosti alebo podnety k priamemu zaujatia stanoviska  OZ.   
 2/10/11–starostovi obce doriešiť s  p. Radoslavom Kováčikom podmienky bezplatného 

prenajatia KD na účely tanečných tréningov.  
2/11/11 – stavebnej komisií preskúmať  možnosti inštalácie vzduchotechniky v školskej  
                kuchyni pri Základnej škole s materskou školou. 
 
 
 
 
 
                                               Jozef Savkuliak  
                  starosta obce, v. r. 
 
 


