OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

V súlade s § 12 odst. 1 zákona SNR č. 612/2002 Z.z. o obecnom zriadení zvolávam

Ustanovujúce zasadnutie poslancov Obecného
zastupiteľstva v Kamennej Porube v roku 2018
ktoré sa uskutoční v

piatok 7.12.2018 v zasadačke obecného úradu v
Kamennej Porube o 16,00 hod.

Program:
1.Úvodné náležitosti:
1.1 Otvorenie zasadnutia
1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného zastupiteľstva
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu , prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
1.6 Príhovor starostu
Prestávka
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
5. Základní informácie o komisiách obecného zastupiteľstva
6. Zriadenie komisie podľa č.7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a voľba jej členov
7. Schválenie poslanca zastupiteľstva , ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom riadení
8. Určenie platu starostu obce
9. Schvaľovanie VZN 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
10. Schvaľovanie VZN 6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených
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OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
na prevádzku na žiaka ŠKD a MŠ a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku ŠJ so
sídlom na území obce Kamenná Poruba
11. Správa audítora IVZ a KUZ za rok 2017
12. Výročná správa obce za rok 2017
13. 6. zmena rozpočtu na rok 2018
14. Diskusia
15. Prijatie uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
16. Záver.

V Kamennej Porube 4.12.2018

......................................
Ing. Štefan Kasman
starosta obce
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