Zápisnica č. 27/4/2014
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch,
konaného dňa 15.08.2014.
Prítomní poslanci: Ing. A. Števová, Ing. Ľ. Antal, Ing. A. Górová, Ing. M. Čaladik,
p. J. Horný, p. P. Horný, p. J. Páleník, p. Ľ. Páleník
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
3. Určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku)starostu na celé funkčné
obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie
4. Návrh na uznesenie
5. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril mimoriadne rokovanie OZ , privítal poslancov obecného zastupiteľstva
a oboznámil ich s programom.
Hlasovanie za program :

6-0-0

( za, proti, zdržal sa)

2. Voľba návrhovej, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol:
p. Jozef Páleník
p. Ing. Ľubomír Antal
Hlasovanie:

6-0-0

Do overovacej komisie starosta obce určil : p. J. Horný, p. V. Martinec
Za zapisovateľku bola určená Marianna Valkovičová.
3. Určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku)starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov
na celé volebné obdobie
A) Obecné zastupiteľstvo obce Čierne Kľačany určilo v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2014 – 2018 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čierne Kľačany.
Hlasovanie:

6-0-0

B) Obecné zastupiteľstvo obce Čierne Kľačany určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2014 - 2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čierne Kľačany takto : 100 % .
Hlasovanie:

6-0-0

4. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie p. Jozef Páleník prečítal návrh na uznesenie.

2
5. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.

V Čiernych Kľačanoch, dňa 15.08.2014

Zapísala: M. Valkovičová

Overovatelia:

p. Július Horný, v.r.
p. Vladimír Martinec, v.r.

Starosta obce:

Ing. Milan Švec, PhD., v.r.

