UZNESENIA
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch
konaného dňa 4.12.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch (ďalej len „OZ“) po prerokovaní
jednotlivých bodov programu prijíma nasledovné uznesenia:

Bod 1
Uznesenie č. 1/XII/2018
OZ
berie na vedomie
určenie/menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice v zložení:
zapisovateľ – Ing. Marková I.
overovatelia zápisnice – Mgr. Straka V., Hlaváč P.
Bod 1.2
Uznesenie č. 1.2/XII/2018
berie na vedomie
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Bod 1.3
Uznesenie č. 1.3/XII/2018
OZ
konštatuje, že
novozvolený starosta obce Vladimír Kopál zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
Bod 1.4
Uznesenie č. 1.4/XII/2018
OZ
konštatuje, že
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Igor Beňuška, Ing., Peter Hlaváč, Helena Kopálová, Mgr., Ivan Menšík, Jozef
Straka, Vladimír Straka, Mgr., Eva Velšicová
Bod 2
Uznesenie č. 2/XII/2018
OZ
schvaľuje
program OZ konaného dňa 4.12.2018 v navrhovanom znení vrátane zmien
Hlasovanie: prítomní 7, za 7, proti 0 , zdržal sa 0
Bod 3
Uznesenie č. 3/XII/2018
OZ
berie na vedomie
voľbu mandátovej a návrhovej komisie v zložení:
mandátová komisia – Velšicová E.- predseda, Straka J.-člen, Ing. Beňuška I.-člen
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úlohy mandátovej komisie:
– overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva kontrolu úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného
sľubu
– zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených
funkcionárov
– a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva
návrhová komisia – Mgr. Kopálová H., Menšík I., Mgr. Straka V.
úlohy návrhovej komisie:
– sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu
rokovania návrhy uznesení
Hlasovanie: prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
Bod 4
Uznesenie č. 4/XII/2018
OZ
berie na vedomie
správu mandátovej komisie
Bod 5
Uznesenie č. 5/XII/2018
OZ
berie na vedomie
príhovor novozvoleného starostu
Bod 6
Uznesenie č. 6/XII/2018
OZ
poveruje
poslanca Evu Velšicovú zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§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
Hlasovanie: prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
Bod 7
Uznesenie č. 7/XII/2018
starosta
poveruje
poslanca Ing. Igora Beňušku zastupovaním starostu v prípadoch podľa § 13b zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
OZ poverenie berie na vedomie
Hlasovanie: prítomní 7, za 6, proti , zdržal sa 1
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Vo Veľkých Kršteňanoch, dňa 4.12.2018
Overovatelia:
.................................................
Mgr. Vladimír Straka

..............................................
Peter Hlaváč

.................................................
Vladimír Kopál, starosta obce
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