
                                                Zápisnica z Obecného zastupiteľstva,
 konaného dňa 16.7.2018 o 10:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Mládzove

Dňa 16.7.2018 sa v zasadačke obecného úradu v Mládzove konalo obecné zastupiteľstvo. 
Prítomní poslanci:  p.Danková Anna 
                               p. Kačániová Milina
                               p.Kružliak Ondrej
                               p. Juhaniak František 
                               p.Pauko Daniel Mgr.

Ad.1. Otvorenie zastupiteľstva

 Obecné  zastupiteľstvo  otvoril  starosta  obce  p.  Miroslav  Čičmanec  privítaním  prítomných  a
následne oboznámil prítomných s programom zastupiteľstva:
                     1/ Otvorenie zasadnutia
                       2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
                       3/ Otvorenie obálky na voľbu hlavného kontrolóra obce
                       4/ Voľba hlavného kontrolóra 
                       5/ Schválenie počtu poslancov na nové volebné obdobie

6/ Schválenie úväzku starostu obce
                       7/ Uznesenie a záver
Starosta dal hlasovať za  program

         
Hlasovanie:
Za:     5                Proti:       0         Zdržal sa:  0

Ad.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku zápisnice určil starosta p. Dankovú  Anna
 
Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Kačániová Milina,  František Juhaniak

Ad.3. Otváranie obálky na voľbu hlavného kontrolóra obce

Obálku otvoril  starosta obce a skontroloval obsah obálky.  Obsahovala žiadosť,  diplom, výpis z
registra trestov. 

Ad.4. Voľba hlavného kontrolóra 

Nakoľko  kandidát  p.Ing.Šlichta  Juraj  splnil  podmienky  pristúpilo  sa  k  schváleniu  hlavného
kontrolóra a jeho pracovného úväzku. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je určený na čiastočný
6 % mesačný úväzok. 
=======================================================================
Hlasovanie:
Za:   5                                   Proti:        0            Zdržal sa: 0

Ad.5. Schválenie počtu poslancov na nové volebné obdobie 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo na nové volebné obdobie 5 poslancov. p.Mgr.Daniel Pauko navrhol 3
poslancov. Starosta obce dal hlasovať za  počet poslancov podľa návrhu obecného zastupiteľstva.



Hlasovanie :
Za: 4                                               Proti: 0                                  Zdržal sa: 1

Ad.6.  Schválenie úväzku starostu obce

Úväzok starostu na nové volebné obdobie bol navrhnutý na 0,5

Hlasovanie :
Za: 5                                            Proti: 0                                  Zdržal sa: 0

-  p.starosta  –  keďže  už  nik  nemá  nič  do  diskusie,  ďakujem  za  účať  a  rozpúšťam  dnešné
zastupiteľstvo

Zapísala: p.Danková Anna    ....................................

Zápisnicu overili:   p.Kačániová Milina             ..........................................

                               p.František Juhaniak           .........................................



                                                     

                                                 UZNESENIE č.4/2018            
       zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.7.2018

1/ Schvaľuje

a/ program obecného zastupiteľstva 

b/ overovateľov zápisnice 

c/ hlavného kontrolóra obce Mládzovo p. Ing. Juraja Šlichtu

d/ 5 poslancov na nové volebné obdobie

e/ úväzok starostu na nové volebné obdobie 0,5

                                                                                      Miroslav Čičmanec
                                                                                      starosta obce


