Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.11.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OU
1. Úvodné náležitosti:
a. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie zahájil starosta obce privítal poslancov a občanov a oboznámil
o programe rokovania.
b. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov mandátnej komisie:
Zapisovateľka zápisnice:
Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice :
Anna Smrtičová
Walter Wiesner
Členovia mandátnej komisie:
Anna Smrtičová
František Špirka
c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva:
Výsledky volieb prečítala predsedkyňa miestnej volebnej komisie.
d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignie, prevzatie
osvedčenia o zvolení za starostu a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia:
Starosta zložil zákonom stanovený sľub, ktorý podpísal, prevzal osvedčenie o zvolení
a prevzal vedenie zasadnutia.
e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva:
Sľub poslancov prečítal p. Walter Wiesner, po prečítaní poslanci zložili a podpísali
sľub. Predsedkyňa miestnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení.
Mandátna komisia overila zloženie sľubu starostu a poslancov, nezistila prítomnosť
nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov.
f. Vystúpenie starostu:
Starosta poďakoval starým poslancom za ich činnosť a novým poslancom poprial
všetko dobré veľa zdravia a teší sa spoločnú spoluprácu.
Oboznámil prítomných s prácami ktorá sa zrealizovali za štvorročné volebné
obdobie. Celé vystúpenie tvorí prílohu zápisnice.
V tomto roku sa uskutočnila výstavba novej cesty a chodníka-( nová ulica). Obec
financovala projekt z vlastných prostriedkov a po kontrolách z ministerstva bude
čiastka 100 000eur preplatená obci.
Starosta zároveň požiadal poslanca Waltera Wiesnera, aby sa stal zástupcom starostu
na toto 4 ročné funkčné obdobie, poslanec súhlasil.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia:
Starosta prečítal program zasadnutia, s ktorým poslanci súhlasili.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Za poslanca bola zvolená Anna Smrtičová, bolo prijaté uznesenie.

4. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov:
Starosta oboznámil poslancov, že obec má utvorené komisie : finančnú, kultúrnu
a športovú, sociálnu, vystavby a verejného poriadku. Voľba predsedov a členov sa
uskutoční na nasledujúcej verejnej schôdze.
5. Určenie platu starostu obce:
Plat starostu jeho zvýšenie sa určí na budúcom zasadnutí, nakoľko od 1.12.2018 sa
upravuje zákon o platových pomerov starostu.
6. Diskusia:
V diskusii sa poslanci dohodli na pracovnom stretnutí 4.12.2018 a na verejnom
zasadnutí 12.12.2018.
Pán Chvostík poprial starostovi a poslancom veľa úspechov v ďalšej práci .
7. Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 16, 17, 18: príloha zápisnice
8. Záver:
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Kaplne 26.11.2018

Zapisovateľka zápisnice :

Jana Zadubanová

_______________________

Overovatelia zápisnice :

Anna Smrtičová

________________________

Walter Wiesner

________________________

Vladimír Vittek

________________________

Starosta obce Kaplna :

