Obecné zastupiteľstvo obce Slovinky
Sp. zn.: UK1 (A-10)

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky konaného dňa 27.3.2017
pokračovanie schôdze zo dňa 10.4.2017

1/ UZNESENIA

Číslo

Názov uznesenia

II/24/2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016

II/25/2017

Správa o výsledkoch kontroly

II/26/2017

Doslovný prepis zápisníc

II/27/2017

Odvolanie hlavnej kontrolórky Obce Slovinky

II/28/2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Slovinky na funkčné obdobie
2017-2023

II/29/2017

Posúdenie dodržania zmluvných podmienok pri rekonštrukčných prácach v MŠ
Slovinky

Bod 16.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016

Uznesenie číslo II/24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Peter Zavada,
Zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová
Neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Gabriela Kopnická, starostka obce
Podpísané

Bod 17.

Správa o výsledkoch kontroly

Uznesenie číslo II/25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. berie na vedomie
Správy o výsledku kontroly
Hlasovanie - za: 4, proti : 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Gabriela Kopnická, starostka obce
Podpísané

Bod 18.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Uznesenie číslo II/26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
Žiada
Vyhotovenie doslovných prepisov zápisníc v súlade so zvukovým záznamom.
Hlasovanie - za: 4, proti : 0, zdržal sa: 0,nehlasovali: 2, neprítomný: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Nehlasoval: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Gabriela Kopnická, starostka obce
Nepodpísané

Bod 18.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Uznesenie číslo II/27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
J. odvoláva
HLAVNÚ KONTROLÓRKU PANI JITKU PUHALLOVÚ z funkcie hlavnej kontrolórky obce
Slovinky v zmysle zákona § 18a ods. 9písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pre hrubé a opakované zanedbávanie povinností
vyplývajúcich jej ako hlavnej kontrolórke.

Odôvodnenie:
1. Hlavná kontrolórka nezabezpečila predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017 v takom časovom predstihu, aby bolo zabezpečené kontinuálne vykonanie
kontrol v období od 01.01.2017 do 30.06.2017,
2. Hlavná kontrolórka neupozornila zastupiteľstvo na porušenie zákona o obecnom
zriadení pri nastúpení náhradníka pána Jozefa Hudeca na uvoľnený post poslanca
zánikom mandátu poslankyne PaedDr. Lenky Dzurikovej napriek skutočnosti, že bola
prítomná na zasadnutí zastupiteľstva.

Hlasovanie - za: 4, proti : 0, zdržal sa: 0,nehlasovali: 2, neprítomný: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Nehlasoval: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Gabriela Kopnická, starostka obce
Nepodpísané

Bod 18.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Uznesenie číslo II/28/2017

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
Vyhlasuje
Voľbu hlavného kontrolóra obce Slovinky v súlade s ustanovením § 18a zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude konať
dňa 06.06.2017.
L. Určuje
Úväzok hlavného kontrolóra obce Slovinky podľa § 18a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu 40% riadneho pracovného času.
E. Žiada starostku obce
zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Slovinky na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. najneskôr do 25.04.2017
Schvaľuje:
Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Slovinky a náležitosti písomnej
prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Slovinky:
a. TERMÍN KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA - 06.06.2017.

b. PODMIENKY NA OBSADENIE FUNKCIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE SLOVINKY
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Ďalšie podmienky:
1. bezúhonnosť – preukazuje Výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
2. znalosť právnych predpisov a noriem na úrovni samosprávy,
3. dynamická a silná osobnosť,
4. komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
5. práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point),
6. flexibilnosť,
7. zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
c. NÁLEŽITOSTI PÍSOMNEJ PRIHLÁŠKY:
1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,
2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia,
3. kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
4. štruktúrovaný profesijný životopis,
5. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
6. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona NR SR
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách,
7. informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej podnikateľskej činnosti a členstvo
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
d. TERMÍN A MIESTO ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK:
Prihlášky musí kandidát doručiť spolu s požadovanými dokladmi do 23.05.2017
do 15.00 hod. do Podateľne Obecného úradu v Slovinkách, Slovinky 58, 053 40
Slovinky. Pri doručovaní poštou na adresu: Obec Slovinky, Obecný úrad
v Slovinkách, Slovinky 58, 053 40 Slovinky. Rozhodujúcim údajom pre posúdenie
včasnosti podania prihlášky je dátum doručenia prihlášky do Podateľne Obecného
úradu v Slovinkách. Zalepenú obálku je potrebné označiť „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE SLOVINKY– NEOTVÁRAŤ!“
e. SPÔSOB A VYKONANIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
SLOVINKY:
1.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Slovinkách posúdia podané písomné prihlášky
na funkciu hlavného kontrolóra Obce Slovinky dňa 24.05.2017 vyhodnotia splnenie
podmienok jednotlivých uchádzačov a vydajú zoznam kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra Obce Slovinky.

2.

Kandidátom zo zoznamu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obecný úrad
v Slovinkách zašle poštou pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra Obce Slovinky
(ďalej len „voľba hlavného kontrolóra“) nasledujúci pracovný deň
po posúdení písomných prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra.

3.

Každý kandidát má v deň konania voľby hlavného kontrolóra právo vystúpiť pred
poslancami Obecného zastupiteľstva v Slovinkách v rozsahu maximálne
10 minút.

4.

Voľba hlavného kontrolóra sa bude konať tajným hlasovaním na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Slovinkách dňa 06.06.2017.

5.

Pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra volí Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách z poslancov trojčlennú volebnú komisiu (predseda a dvaja členovia),
ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy
a vypracuje zápisnicu z voľby.

6.

Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom OZ.

7.

Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú
kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového
čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka
obce Slovinky.

8.

Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do
volebnej schránky.

9.

Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a. na predpísanom tlačive,
b. so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.

10. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.
11. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti,
ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa
rozhoduje žrebom.
12. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
a. počet prítomných poslancov,
b. počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
c. počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d. počet platných hlasovacích lístkov,
e. počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
f. výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
g. meno zvoleného kandidáta.

Hlasovanie - za: 4, proti : 0, zdržal sa: 0,nehlasovali: 2, neprítomný: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Nehlasoval: Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich
Neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Gabriela Kopnická, starostka obce
Podpísané

Bod 20.

Diskusia

Uznesenie číslo II/29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
Žiada
Komisiu finančnú, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania o posúdenie
dodržania zmluvných podmienok pri rekonštrukčných prácach v MŠ Slovinky realizovaných
v rokoch 2016- 2017 do nasledujúceho obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie - za: 4, proti : 1, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
Za: Mgr. Dominik Ďorko, Ing. Mária Grisáková, Mgr. Slávka Michňová, Peter Zavada
Proti: Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Jozef Hudec
Neprítomný: Mgr. Jana Adamisová
Gabriela Kopnická, starostka obce
Nepodpísané

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
Podpísané: 19.4.2017
Gabriela Kopnická
Starostka obce

