
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia OZ v Dúbravke

27.12.2010

Prítomní: Andrej Bajužík – starosta obce, MVDr. Eľko – zástupca starostu,  Ing. Horňak 
Miroslav, Mgr. Bajužikova Martina, Valiga Marián, Melnik Radovan, Bajužik 
Miroslav, Ujhelská Alena,

            Viselková Eva – prac. OcÚ

Program: 1./ Zahájenie zasadnutia
2./ Určenie overovateľov a NK
3./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
4./ Rôzne
5./ Návrh na uznesenie a záver

1./ Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Tento program bol jednohlasne schválený.

2./ Návrhová komisia: MVDr. Eľko Miroslav
        Melník Radovan

Overovatelia:         Valiga Marián
        Bajužik Miroslav

3./ Poslanci OZ prejednali,  v zmysle § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zn. nesk.
predpisov, vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

Doterajšiemu hl. kontrolórovi – Ing. Ladičovi končí, aj po po predĺžení, funkčné obdobie k
31.12.2010.

Poslanci sa najprv dohodli na pracovnom úväzku pre kontrolóra obce. Na návrh poslanca
Bajužika bol pracovný úväzok schválený na 0,1 .

Poslanci odsúhlasili, návrh starostu obce, aby voľba hl. kontrolóra bola vyhlásená na deň
11.2.2011.

Písomné prihlášky musia kandidáti predložiť do 27.1.2011 v obálke adresovanej na obecný
úrad a označenej heslom „ Neotvárať – voľba kontrolóra“. 
 Súčasťou prihlášky musí byť výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace, doklad o
vzdelaní a profesný životopis.

Uchádzači o túto funkciu nemusia byť v deň voľby prítomný pred OZ.

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie je ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie.

Pri podmienkach na výkon funkcie mal starosta v návrhu aj poznámku: „ prax v odbore
samosprávy vítaná“. Túto poznámku, na návrh poslanca Bajužika, keďže ju neobsahuje zákon,
poslanci zamietli.

Miestom zverejnenia vyhlásenia voľby kontrolóra obce má byť úradná tabuľa obce a
internetová stránka obce.



4./ V bode rôzne bolo prejednané:

Starosta obce informoval poslancov o oslavách – Privítanie nového roka 2011.
Tieto oslavy sa budú konať 1.1.2011 so začiatkom o 14,30 h. V kultúrnom dome.
V kultúrnom programe vystúpia: zbor Anjelské srdce a folklórny súbor Čičava.
Potom nasleduje vatra, ohňostroj a občerstvenie vínkom.

Ďalej poslanci prejednali usporiadanie obecného plesu. Všetci poslanci boli za usporiadanie
plesu. Predbežný termín 19.2.2011, 26.2.2011. Usporiadaním plesu bola poverená poslankyňa
Bajužiková.. 

5./ Návrh na uznesenie prečítal poslanec Eľko. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Poďakovaním za účasť, starosta obce, zasadnutie ukončil.

Zapísala: Viselková Andrej Bajužík
starosta obce

Overovatelia:Marián Valiga ….................................

Miroslav Bajužik …............................


