
 
 

Obec Červený Kláštor, 059 06 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
č.j. : 407/2018          Červený Kláštor : 30.11.2018 
 

P O Z V A N I E 
 

       V súlade s ustan. §12 odst.1 Zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení 
,zvolávam Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Červený 
Kláštor, ktoré sa uskutoční dňa: 

 

10. decembra 2018 o 17.00 hod. (t.j. pondelok) 
v zasadacej miestnosti Klubu mládeže Červený Kláštor s.č. 87 

 (Hasičská budova) 
 
P r o g r a m- návrh : 
 
1) Otvorenie zasadnutia (starosta obce) 
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice (starosta obce) 
3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018  a odovzdanie 

osvedčení o zvolení zvolenému starostovi a novozvoleným poslancom OZ  (predseda miestnej volebnej 
komisie)  

4) Zloženie sľubu  novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom 

5) Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
8) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
9) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 
10) Určenie zástupcu starostu obce 
11) Určenie platu starostu 
12) Rozpočet obce pre rok 2019 -21 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu – predkladá OcÚ a hlavný kontrolór obce 
13) Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2019   – predkladá hlavný kontrolór obce 
14) VZN č.1/2009 - o nakladaní s odpadovými vodami  - Príloha č.1 pre rok 2019 
15) VZN č.3/2014 – o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území obce Červený Kláštor - Príloha č.1 pre rok 2019 
16) VZN č. 2/2018 , ktorým sa ruší VZN č.1/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Červený Kláštor 
17) VZN č. 3/2018 o miestnych daniach 
18) Majetko – právne náležitosti – odkúpenie pozemku SVP, š.p. 
19) Prijatie zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Červený Kláštor 
20) Plán obnovy verejnej kanalizácie obce Červený Kláštor 
21) Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2017 
22) Výročná správa obce Červený Kláštor za rok 2017 – predkladá OcÚ 
23) Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 (zmena rozpočtu SZUŠ...) – predkladá OcÚ 
24) Inventarizačná komisia 
25) Rôzne 
26) Interpelácie poslancov a diskusia 
27) Záver 

 
                                                                             Ing. Štefan  D ž u r n ý, v.r. 
                                                                                                                                                 starosta obce           
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Doručí sa: 
1. novozvolení poslanci OZ 
2. predseda miestnej volebnej komisie 
3. hlavný kontrolór (HK) 
4. zapisovateľ 
 
V prípade vzniku nových skutočnosti, ktoré nie sú momentálne známe, budú prerokované v bode „Rôzne“. 
 
Materiály na zasadnutie OZ sú vám k dispozícii na webovej stránke obce v záložke POSLANCI, po zadaní 
prihlasovacieho hesla. 
 
V súlade s ust. §12 odst. 9)  Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú zasadnutia obecného zastupiteľstva zásadne 
verejné... 
 


