
Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 16.1.2015 

______________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 16.01.2015 

 

Uznesenie č. 31/2015 

k  schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A.  s c h v a ľ u j e 

 

program V. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.1.2015 nasledovne: 

 

1. Zahájenie - schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov    

    zápisnice 

2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove v zmysle § 18a zákona č.   

    369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

3. Záver. 

 

B.   schvaľuj e 

1. zapisovateľa: Moniku Csernyánszku 

2. overovateľov zápisnice: Mgr. Lauru Vass a Evu Bohosovú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 16.1.2015 

______________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 16.01.2015 

Uznesenie č. 32/2015 

k návrhu na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Okoličná na Ostrove  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/   vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Okoličná na Ostrove v rozsahu na 0,25 úväzok na 

deň 26.02.2015. 

B/        ustanovuje 

            spôsob voľby hlavného kontrolóra Obce Okoličná na Ostrove tajným hlasovaním. 

C/  schvaľuje 

a) náležitosti prihlášky nasledovne: 

- osobné údaje kandidáta. 

b) prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške: 

- vyplnený osobný dotazník, 

- profesijný životopis, 

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (ukončené 

minimálne úplné stredné vzdelanie), 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  

- potvrdenie o dĺžke praxe v kontrolnej činnosti v samospráve, alebo v štátnej 

správe 

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 9 ods.1 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

D/ žiada 

starostku obce 

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Okoličná na Ostrove v súlade s bodom 

A. až C.  tohto uznesenia zverejniť na úradnej tabuli obce , na webovej stránke obce 

a v regionálnej tlači ÚJ SZÓ. 

         Termín: 16.  januára 2015 

 

        

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 


