Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov
konané dňa 07.12.2018

BERIE NA VEDOMIE
56/2018 Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
59/2018 Príhovor novozvoleného starostu obce
61/2018 Oznámenie, že starosta Obce Horný Vadičov Miroslav Káčerík poveril poslanca
Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov Viktora Kubaščíka na zastupovanie
starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 v rozsahu určenom
v písomnom poverení.
63/2018 Ekonomickú komisiu
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisiu školstva, kultúry a športu
Komisiu výstavby, životného prostredia a rozvoja obce
Komisiu na vybavovanie sťažností a petícií,
Komisiu sociálnu a bytovú
65/2018 Informáciu o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky Mgr. Viery Lei Slivkovej dňom
13.11.2018. Týmto dňom zanikol výkon jej funkcie a súčasne aj pracovný pomer.

KONŠTATUJE, ŽE
57/2018 Novozvolený starosta obce Miroslav Káčerik zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
58/2018 Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Andrej Berešík, JUDr. Andrej Kubaščík,
Viktor Kubaščík, Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Milan Kvašňovský, Miroslav Majčín,
Zuzana Mičundová, Mgr. Božena Mináriková, Stanislav Zajac.

SCHVAĽUJE
60/2018 V súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove
program ustanovujúceho zastupiteľstva.
8. Poverenie zástupcu zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov
11. Určenie platu starostu obce
12. Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky k 13.11.2018
13. Rôzne
14. Záver

POVERUJE
62/2018 Poslankyňu obecného zastupiteľstva Zuzanu Mičundovú zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch ustanovených v § 12 ods. 2 prvá
veta ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom
zriadení.

URČUJE
64/2018 V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom doterajším obecným zastupiteľstvom pred komunálnymi voľbami mesačný
plat starostu Obce Horný Vadičov Miroslava Káčerika vo výške 2099,00 eur

