Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19. 11. 2015
Prítomní poslanci: 5
Neprítomní: 2
Ostatní: podľa prez. listiny (príloha)
Rokovanie:
1. Predsedajúci – starosta obce privítal o 18.00 hod. poslancov a ostatných prítomných.
Skonštatoval, že prítomných poslancov je nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Starosta za zapisovateľku určil – Zuzanu Michalcovú, za overovateľov zápisnice: Miroslava
Gazdíka a Mareka Macka.
2. Starosta obce predniesol program rokovania:
Program (podľa pozvánky):
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu.
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Fačkov
4. Informácie o zdravotnom stredisku
5. Diskusia.
6. Záver
, ktorý poslanci bez pripomienok schválili.
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Fačkov
Starosta obce informoval poslancov o povinnosti vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce
Fačkov, nakoľko p. Janigovej dňa 30.11. 2015 končí funkčné obdobie. Po dlhšej diskusii dal
starosta hlasovať.
Návrh uznesenia OZ:
I.

II.

VYHLASUJE:
V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 04.01. 2016 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Fačkov na
obdobie 2016- 2022.
Voľba sa uskutoční dňa 04.01. 2016 v priestoroch zasadačky obecného úradu vo
Fačkove, na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
URČUJE:
1/ Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce
Fačkov:
a) kvalifikačné predpoklady- ukončené úplné stredné vzdelanie
b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v. z. n. p.:
- spôsobilosť na právne úkony
- morálna bezúhonnosť
- ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača ( ale nie
podmienkou pre účasť vo voľbe): prax minimálne 10 rokov, z toho
v územnej samospráve min. 5 rokov, prax v kontrolnej činnosti verejnej
správy min. 2 roky- dĺžku praxe doloží potvrdením od predchádzajúceho
zamestnávateľa
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požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti- zodpovednosť, presnosť,
dôslednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, dôslednosť, flexibilita
- počítačové znalosti – Microsoft Word, Microsoft Excel Internet
- odborné znalosti – znalosť základných právnych noriem pre samosprávy
- znalosť predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácii a znalosť všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa činnosti samosprávy, minimálne v rozsahu znalosti
legislatívy.
2/ Náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta- meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé
bydlisko
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
- profesijný životopis
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej
-

„ Voľba kontrolóra- NEOTVÁRAŤ“ , zašlú na adresu Obec Fačkov, Fačkov 69, 013 15
najneskôr do 22.12. 2015 do 13:00 hod., alebo osobne doručia najneskôr do 22. 12. 2015 do
14:00 hod., t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecný úrad vo Fačkove.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na Obecný úrad, alebo dátum doručenia
podľa pošty.
3/ Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do
práce, týmto dňom je 01. február 2016.
4/ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0.07.
III.

SCHVAĽUJE
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra.
1/ Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – verejným hlasovaním
2/ Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky
a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu
hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom vo Fačkove
zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred
konaním voľby.
3/ Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby
na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva vo Fačkove v časovom
rozsahu max. 10 minút, ktorého cieľom je dokumentovať odbornú a komunikačnú
pripravenosť kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Poslanci obecného
zastupiteľstva môžu uchádzačovi po jeho prezentácii položiť otázky.
4/ Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
5/ Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo voľby hlavného
kontrolóra.
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6/ Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov
7/ Po skončení 1. kola hlasovania, komisia vyhodnotí hlasovanie a o výsledku 1.
kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať počet hlasov pre
jednotlivých kandidátov. Výsledok hlasovania komisia oznámi Obecnému
zastupiteľstvu.
8/ Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet hlasov.
9/ Medzi prvým a druhým kolom voľby bude polhodinová prestávka. Pre voľbu v 2.
kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.
10/ V 2. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov.
11/ Po skončení 2. kola hlasovania, komisia vyhodnotí hlasovanie a o výsledku 2.
kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať počet hlasov pre
jednotlivých kandidátov. Výsledok hlasovania komisia oznámi OZ.
IV.

ZRIAĎUJE
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra v zložení s poslancov: Milan Michalec, Rastislav
Gabaj, Tomáš Ligas, Marek Macko
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam na funkciu hlavného
kontrolóra najneskôr do 23.12. 2015.

V.

UKLADÁ OBECNÉMU ÚRADU
Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenom termíne.
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do
26.11. 2015 ( 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Fačkov a na
internetovej stránke www.obecfackov.sk

Hlasovanie:
ZA: 5
Marek Macko
Miroslav Gazdík
Rastislav Gabaj

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Milan Michalec
Tomáš Ligas

Uznesenie BOLO schválené
4. Informácie o zdravotnom stredisku
Starosta obce informoval poslancov o projektoch v zdravotnom stredisku. Podotkol, že
najnovšie je nahlásených deväť záujemcov o byty v OZS. Uviedol, že oslovil tri firmy,
s ktorými rozoberajú rôzne riešenia rekonštrukcie a taktiež financovania.
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Návrh uznesenia OZ:
berie na vedomie
informácie o zdravotnom stredisku

5. Diskusia
Starosta oboznámil poslancov
- s projektom - Program na rozvoj vidieka SR 2014 -2020
- s návrhom o presťahovaní pošty do základnej školy
- o kúpení novej frézy na obecný úrad
- so stavom žumpy v ZŠ a požiadal poslancov o návrhy riešení
T. Ligas - navrhol starostovi dokončenie zábradlia pred budovou COOP Jednota.
6. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť – OZ ukončené o 19.30 hod.
Overovatelia zápisnice : Miroslav Gazdík v.r.
Marek Macko v.r.

Miroslav Čerňanec v.r.
starosta obce

Zapisovateľka: Zuzana Michalcová v.r.
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