UZNESENIA
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022
obce Kotrčiná Lúčka, zo dňa 16.02.2022
(167 – 170)
Obecné zastupiteľstvo na svojom 24. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce
4. Informácie starostu obce o postupe prác pri rekonštrukcií kultúrneho domu

1. Otvorenie zasadnutia
Uznesenie č. 167
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle rokovacie poriadku
zastupiteľstva
A) u r č u j e
1. zapisovateľku: Bc. Veroniku Stanovú – pracovníčku OcÚ
2. overovateľov zápisnice poslancov: p. Vlastu Hruškovú a p. Petra Bielika
B) v o l í
do návrhovej komisie poslancov: p. Zdenka Žabku a Mgr. Petra Madigára

obecného

............................................................

Jozef Žabka
starosta obce
2. Schválenie programu rokovania 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 168
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva
s ch v a ľ u j e
upravený program rokovania 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce
4. Informácie starostu obce o postupe prác pri rekonštrukcií kultúrneho domu
5. Návrh na uznesenia
6. Záver
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............................................................

Jozef Žabka
starosta obce
3. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce
.

Uznesenie č. 169
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
A) v y h l a s u j e
v zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 30.03.2022. Voľba sa uskutoční
počas riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2022 v priestoroch
zasadačky Obecného úradu v Kotrčinej Lúčke.
B) u r č u j e
1) požiadavky, ktoré musí kandidát spĺňať na funkciu hlavného kontrolóra:
 kvalifikačné predpoklady – ukončené úplné stredné vzdelanie
 iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2) Náležitosti písomnej prihlášky:
 osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
 doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 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
 informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na riadnom rokovaní Obecného
zastupiteľstva Kotrčiná Lúčka
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke
obálke označenej „Voľba kontrolóra – Neotvárať“ zašlú na adresu:
Obec Kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
najneskôr do 16.03.2022, alebo osobne doručia najneskôr do 16.03.2022 do 14:00
hod. t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do kancelárie Obecného úradu
v Kotrčinej Lúčke. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do
kancelárie Obecného úradu v Kotrčinej Lúčke alebo dátum doručenia podľa pošty.
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3) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra:
 začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je
01.04.2022
4) Funkcia hlavného kontrolóra:
 sa vykonáva podľa organizačného poriadku na pracovný úväzok vo výške 0,10
úväzku / mesačne.
C) s ch v a ľ u j e
ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
 Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajné hlasovanie.
 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 v Kotrčinej
Lúčke zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni
pred konaním voľby.
 Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby
hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva
v Kotrčinej Lúčke v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
 Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
D) z r i a ď u j e
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 z poslancov: Peter Bielik, Vlasta Hrušková a Mgr. Peter
Madigár. Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra najneskôr do 17.03.2022.
E) u k l a d á
obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného
kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej
lehote.

............................................................

Jozef Žabka
starosta obce
4. Informácie starostu obce o postupe prác pri rekonštrukcií kultúrneho domu
Uznesenie č. 170
Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke v zmysle zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informácie starostu obce o postupe prác pri rekonštrukcií kultúrneho domu

............................................................

Jozef Žabka
starosta obce
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V Kotrčinej Lúčke, dňa 18.02.2022
Navrhovatelia:
........................................
Zdenko Žabka

........................................
Mgr. Peter Madigár
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