
Obec Oko l i čná na O s t r o v e 

Z Á P I S N I C A 

z V. z a s a d n u t i a O b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a o b c e O k o l i č n á na O s t r o v e 

konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove dňa 16.1.2015 

Prítomní: 
- starosta obce: Ing. Iveta Feketeová 
- poslanci: Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Olláry 

Vidor, Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol, Ing. Anikó Török, Mgr. Laura Vass 
- zapisovateľka: Monika Csernyánszka 
Neprítomní: 

- poslanec: Ján Méhes (ospravedlnený) 

Program zasadania: 

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. 

Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 18.00 hod. do 18.45 hod. 

1 K zahájeniu a k schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 

Starostka obce privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom V. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove. 
Starostka otvorila diskusiu. Nakoľko žiadne návrhy ani pripomienky neodzneli, pristúpilo sa 
k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 31/2015 

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 
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3. Záver. 

B. schvaľuj e 
1. zapisovateľa: Moniku Csernyánszku 
2. overovateľov zápisnice: Mgr. Lauru Vass a Evu Bohosovú 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

2 K vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove v zmysle § 18a 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Starostka prečítala § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle ktorého sa volí hlavný 
kontrolór obce Okoličná na Ostrove, nakoľko sa dňom 28.02.2015 končí šesťročné funkčné obdobie 
hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove. Následne prečítala text vyhlásenia voľby na obsadenie 
funkcie hlavného kontrolóra obce na 0,25 pracovný úväzok. 
Pani Ing. Anikó Török navrhla, aby sa zrušilo kritérium výberu: dĺžka praxe v kontrolnej činnosti 
v činnosti samospráve alebo v štátnej správe. Návrh poslankyne poslanci hlasovaním jednohlasne 
schválili (za:8, proti:0, zdržali sa:0). 
Ďalším návrhom poslankyne Ing. Anikó Török bolo zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra 
obce Okoličná na Ostrove okrem úradnej tabule obce a webovej stránke obce aj v regionálnej tlači 
UJSZÓ. Aj tento návrh poslanci hlasovaním jednohlasne schválili (za:8, proti:0, zdržali sa:0). 
Nakoľko iné otázky ani návrhy neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 32/2015 

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.l 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 
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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 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

3 Záver 

Starostka obce sa poďakovala všetkým prítomným za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 

Starostka obce: Ing. Iveta Feketeová 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Laura Vass 

Eva Bohosová 

Zapisovateľka: Monika Csernyánszka 
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Dodatok k Zápisnici 
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove 
konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove dňa 16.1.2015 

Dodatkom k Zápisnici sa dopĺňa Zápisnica za vetou bodu č. 1 Zápisnice:í(Starostka obce privítala 
všetkých prítomných a oboznámila ich s programom V. Zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 
Okoličná na Ostrove." o nasledovný text: 
Starostka obce sa ospravedlnila sa, že rokovanie zvolala tak narýchlo. Uviedla, že síce vedela o tom, že 6 
ročná funkcia hlavného kontrolóra tento rok končí, ale si myslela, že až niekedy v máji, a až v stredu ráno si 
prečítala, že hlavný kontrolór bol vymenovaný prvého marca. 
Keďže podľa zákona musí byť dodržaná min. 40 dňová lehota vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra pred 
dňom konania voľby, pondelňajším zasadnutím by už nebola splnená zákonom predpísaná lehota. 

Dodatkom k Zápisnici sa dopĺňa Zápisnica za vetou bodu č. 2 Zápisnice: y,Následne prečítala 
text vyhlásenia voľby na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce na 0,25 pracovný úväzok." 
o nasledovný text: 
Ing. Anikó Török z dôvodu obšírneho rozsahu navrhovaného uznesenia, poprosila o zhrnutie podstatných 
náležitostí vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce, a to požadované kvalifikačné a iné predpoklady, 
požadované doklady a kritérium výberu uchádzačov, kedže tieto sú najdôležitejšie, a bola by rada keby boli 
pre každého poslanca zrejmé. 
Ing. Anikó Török považuje navrhované kritérium výberu, t.j. dĺžka praxe v kontrolnej činnosti v samospráve 
alebo v štátnej správe, za veľmi prísne. Zdôraznila, že nikde nieje zaručené, že uchádzač s 10, 20 alebo 30 
ročnou praxou je najvýhodnejší uchádzač, možno, že uchádzač napr. s 5 ročnou praxou je tiež výhodný. 
Týmto prísnym kritériom by sme mohli vylúčiť mnohých prípadných uchádzačov. Podľa nej 9 členné obecné 
zastupiteľstvo, podľa prezentácie jednotlivých uchádzačov, aj bez tohto kritéria vie vybrať toho vhodného. 

r v 

Dodatkom k Zápisnici sa dopĺňa Zápisnica za vetou bodu č. 2 Zápisnice: „Ďalším návrhom 
poslankyne Ing. Anikó Török bolo zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce 
Okoličná na Ostrove okrem úradnej tabule obce a webovej stránke obce aj'v regionálnej tlači 
ÚJSZO" o nasledovný text: 
a v týždenníku DELTA. 
Starostka obce k tomuto návrhu poznamenala, že je veľmi krátka lehota, a aj kvôli víkendu, by bolo možné 
zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce v tlači len na budúci týždeň, nebude tak možné dodržať 
15 dní. 
Poslankyňa Ing. Anikó Török uviedla, že ona na to vie len to povedať, že verí, že pani starostka len v stredu 
zbadala uplynutie šiestich rokov, ale pre niekoho to bol pracovný vzťah, takže dotyčný zamestnanec musel 
vedieť, že sa mu pracovný pomer končí. Z uvedeného dôvodu sa nemuselo čakať na posledný deň, keďže 
zákon jasne predpisuje minimálne 40 dní, to znamená vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra by mohlo 
obecné zastupiteľstvo schváliť už v decembri a tak by sme teraz nemali problém s včasným uverejnením 
vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce v tlači. 
Starostka obce uviedla, že uverejnenie v tlači je drahé a preto navrhuje uverejniť vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra len v jednej regionálnej tlači. 
Poslankyňa, Ing. Anikó Török navrhla uverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Okoličná na 
Ostrove okrem úradnej tabule obce a webovej stránke obce aj v denníku ÚJSZÓ. 

Mgr. Laura Vass 
poslankyňa OZ Okoličná na Óstrove 

overovateľ Zápisnice z V. Zasadnutia OZ 


