PLENÁRNE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE

ZÁPISNICA
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 5. októbra 2011 o 15,30 hodine
v sále kultúrneho domu v ŽAŠKOVE

Obec

Ž A Š K O V,

Obecný

úrad

Zápisnica
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žaškove, konaného
dňa 5. októbra 2011 o 15,30 hodine v sále kultúrneho domu v Žaškove
Prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny

Ďalší prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Milan Pavlovčík otvoril plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že plenárne zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli deviati
poslanci OZ – Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Vladimír Farko, Anton Nemček, Marián
Lang, Miroslav Záň, Milan Mikuš, Peter Chmara, Emil Kurnota
Písaním zápisnice poveril starosta poslanca OZ – Mariána Langa. Za overovateľov
zápisnice starosta určil pp. Darinu Ballekovú a pp. Petra Chmaru. Overovatelia boli následne
schválení všetkými prítomnými poslancami
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a ten bol následne schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ v takomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Výberové konanie na funkciu kontrolóra obce Žaškov
Voľba kontrolóra obce
Návrh a schválenie uznesenia
Záver

3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov: pp. Anton Nemček - predseda návrhovej komisie, pp.
Miroslav Záň a pp. Emil Kurnota – členovia návrhovej komisie.
Návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.
4. Výberové konanie na funkciu kontrolóra obce Žaškov
Pán starosta odovzdal slovo pp. Vladimírovi Farkovi, ktorý bol predsedom komisie na
prerokovanie a posúdenie úplnosti prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra obce Žaškov

a poveril ho vedením výberového konania. Pp. Farko prečítal Zápis z komisie, ktorá sa konala
dňa 22.9.2011 o 15,00 hod.
Pp. Emil Kurnota pripomienkoval podmienky výberového konania pre voľbu hlavného
kontrolóra obce Žaškov (t.j. Hanková pracuje v štátnej správe, čím nespĺňala podmienku,
ktorá bola jednou z kritérií výberového konania na funkciu kontrolóra obce Žaškov)
OZ následne schválilo volebnú komisiu s počtom členov 3, v zložení: pp. Nemček Anton –
predseda, členovia: Miroslav Záň a Emil Kurnota.
Kandidáti:
1. Mgr. Emília Hanková
- Pp. Farko sa kandidátky spýtal na predloženie Výpisu z registra trestov, bolo dodané len
potvrdenie od zamestnávateľa o práci v štátnej službe, ktoré je pre voľbu kontrolóra
nedostatočné. P. Hanková pracuje v štátnej správe, čím nespĺňa podmienku, ktorá bola
jednou z podmienok prihlásenia sa do výberového konania na funkciu kontrolóra obce
Žaškov
-nebola pripustená do voľby hlavného kontrolóra obce
2. Mgr. Anna Klavcová
- sa ospravedlnila z rodinných dôvodov, nesplnila podmienku výberového konania pre
osobnú neúčasť na výberovom konaní.
3. Ing. Vladimíra Kršková
- Pp. Emil Kurnota sa jej spýtal, na predstavu o práci hlavného kontrolóra, odpovedala, že
nemá skúsenosti s prácou kontrolóra obce
- Pp. Balleková sa informovala o znalosti zákona o sťažnostiach (nemala o ňom
vedomosti)
4. Ing. Jana Drozdová
- ospravedlnená z dôvodu odcestovania; nespĺňa podmienky na voľbu
hlavného kontrolóra obce
5. Ing. Eva Hrabalová –
Pp. Balleková sa jej spýtala na víziu práce kontrolóra, odpovedala, že túto prácu
pozná, pretože je kontrolórkou obce Vyšný Kubín
- Pp. Chmara sa pýtal na jej úväzok vo Vyšnom Kubíne – odpovedala že 20 hodín
mesačne
- Pp. Záň sa pýtal, či pri predpoklade, že bude jej náplň práce viac ako 20 hodín
mesačne, bude môcť vykonávať prácu aj viac hodín, načo odpovedala, že áno.
5. Voľba kontrolóra obce
Podmienky splnili dvaja kandidáti z celkového počtu 5 prihlásených. Pp. Nemček ako
predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky voľby kontrolóra obce.
Celkom odovzdaných 9 hlasov z toho 9 platných hlasov
1. Ing. Hrabalová Eva
2. Ing. Kršková Vladimíra

-

4 hlasy
5 hlasov

Za hlavného kontrolóra obce Žaškov bola zvolená Ing. Vladimíra Kršková.
6. Návrh a schválenie uznesenia
UZNESENIE Č. 12
z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 5. októbra 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove
A. BERIE NA VEDOMIE
A1

výsledky volieb – Správa volebnej komisie

B. SCHVAĽUJE
B1

návrhovú komisiu:
Za 9 :

pp. Anton Nemček – predseda komisie
pp. Miroslav Záň a pp. Emil Kurnota – členovia komisie

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Marián Lang, Miroslav Záň,
Vladimír Farko, Milan Mikuš, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B2

volebná komisia v počte 3 členov
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Marián Lang, Miroslav Záň,
Vladimír Farko, Milan Mikuš, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
B3

volebnú komisiu:

pp. Anton Nemček – predseda komisie
pp. Miroslav Záň a pp. Emil Kurnota – členovia komisie

Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Marián Lang, Miroslav Záň,
Vladimír Farko, Milan Mikuš, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:
Uznesenie č.12 bolo jednohlasne schválené.

Za 9 :

Ivan Dzúrik, Darina Balleková, Marián Lang, Miroslav Záň,
Vladimír Farko, Milan Mikuš, Emil Kurnota, Peter Chmara,
Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomný 0:

6. Záver
Program rokovania mimoriadneho OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 17,10 hod.

Overovali:
pp. Darina Balleková
pp. Peter Chmara
pp. Marián Lang

Milan Pavlovčík
starosta obce

