ZÁPISNICA
z OZ konaného dňa 22.01.2019
Prítomní poslanci:
Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
Ospravedlnení: 0
Overovatelia: p. Marek Belko, PhDr. Elemír Foltýn

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení.
Preplatenie
nevyčerpanej
dovolenky
v súvislosti
s ukončením
funkčného obdobia.
6. Schválenie VZN č.1/2019 o organizácii miestneho referenda.
7. Schválenie VZN č.2/2019 o určení pravidiel prevádzkového času.
8. Doplnenie členov komisií – schválenie.
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
10. Schválenie poplatku za predajné miesto Kvetinové dni.
11. Rada školy pri MŠ Kátov – schválenie nových členov za obec.
12. Rôzne.
13. Interpelácia poslancov.
14. Diskusia.
15. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana
Chrenková.
K bodu 2:
Zapisovateľkou
zasadania
bola
určená
Ing.
a overovateľmi Marek Belko a PhDr. Elemír Foltýn.

Eva

Vašečková

K bodu 3:
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci:
Marek Belko, Alena Hlubocká a Jolana Veselská.
Uznesenie č.1/2019
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Marek Belko, Alena
Hlubocká, Jolana Veselská.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
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proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č.2/2019
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 4:
Z predchádzajúceho zasadnutia neboli žiadne uznesenia na splnenie.
K bodu 5:
Starostka obce upozornila poslancov, že je treba doriešiť vyplatenie
náhrady platu odchádzajúcej starostke, Terézii Kučerovej, za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018, nakoľko na ustanovujúcej schôdzi
bol návrh na preplatenie dovolenky v uvedenom rozsahu zamietnutý
a posunutý na riešenie do ďalšieho zasadnutia OZ. Boli dva návrhy:
20 dní (1 689,00 €) alebo 12,5 dňa (1 055,63). Starostka dala
o oboch návrhoch hlasovať.
Uznesenie č.3/2019
OZ v Kátove schvaľuje vyplatenie náhrady platu odchádzajúcej
starostke, Terézii Kučerovej, za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018.
A to 20 dní (1 689,00 €).
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír,
Prošvic Igor, Veselská Jolana

Nízka Jana,

proti uvedenému uzneseniu: Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková Veronika
zdržali sa hlasovania: 0
za 12,5 dňa ( 1 055,63 €)
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Hlubocká Alena, Mgr. Masaryková Veronika
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proti uvedenému uzneseniu: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír,
Jana, Prošvic Igor, Veselská Jolana

Nízka

zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Starostka obce informovala prítomných o vystavenom návrhu VZN č.
1/2019
o organizácii
miestneho
referenda
s pripomienkovaním
poslankyne Mgr. Veroniky Masarykovej o doplnení daného VZN o bod č.
7 – Časové vymedzenie miestneho referenda.
Uznesenie č.4/2019
OZ v Kátove schvaľuje
referenda.

VZN

č.1/2019

o

organizácii

miestneho

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 7:
Prítomní boli oboznámení starostkou obce, že pre vystavený návrh VZN
č. 2/2019 o určení pravidiel prevádzkového času v obci neboli podané
žiadne pripomienky.
Uznesenie č.5/2019
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.2/2019 o určení pravidiel prevádzkového
času.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 8:
Starostka
obce
vyzvala
poslancov,
aby
doplnili
členov
do
jednotlivých komisií, ktoré budú pracovať v obci. Poslanci svoje
návrhy predniesli a OZ bolo s návrhmi stotožnené.
Uznesenie č.6/2019
OZ v Kátove schvaľuje členov komisií:
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- komisia ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného
plánovania: Ján Horný
- komisia sociálna, starostlivosti o občanov a ochrany verejného
poriadku: Stanislava Mrázová, Ing. Barbora Tomeková PhD., Mgr. Jozef
Tomša
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Mária Klemonová,
Ing. Petra Štefková PhD.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 9:
Poslanci OZ boli oboznámení s ukončením funkčného obdobia hlavného
kontrolóra obce k 31.12.2018. Nakoľko 60 dní pred ukončením
funkčného obdobia kontrolóra neboli vyhlásené voľby je potrebné tak
urobiť teraz. Zároveň vyzvala poslancov, aby navrhli členov komisie
na
otváranie
obálok
voľby
hlavného
kontrolóra
obce
Kátov
a ustanovili
podrobnosti
o spôsobe
a vykonaní
voľby
hlavného
kontrolóra v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Uznesenie č.7/2019
OZ v Kátove:
A. vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Kátov na deň 12.3.2019,
pričom
voľba
sa
uskutoční
v
rámci
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva obec Kátov. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je
určený na 3 hod./týždeň
B. ukladá starostke obce Kátov, aby v termíne podľa § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Kátov na
úradnej tabuli a web stránkach obec Kátov
C. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce Kátov a náležitosti prihlášky takto:
Miesto podania prihlášky: Obec Kátov,

908 49 Kátov č.41

Termín
podania
prihlášky:
do
6.3.2019
vrátane
do
15.30
hod. /rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný
úrad/
Kvalifikačné predpoklady:
•
•
•

ukončené min. úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
znalosť základných noriem samosprávy
prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
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•
•
•

•
•
•

osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj /e-mail, telefón/
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
profesijný životopis, vrátane praxe v oblasti verejnej správy,
samosprávy, kontrole a znalosti legislatívy a noriem na úrovni
samosprávy
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v podľa
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení
niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra

Požadované doklady je potrebné doručiť, resp. zaslať na uvedenú
adresu v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra
obce Kátov – NEOTVÁRAŤ“ .
Funkcia hlavného kontrolóra obce
pracovný čas, a to 3 hod týždenne.

Kátov

sa

vykonáva

na

kratší

Spôsob vykonania voľby
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočňuje tajným hlasovaním. O
spôsobe hlasovania rozhodne obecné zastupiteľstvo pred začiatkom
voľby, v deň konania voľby. Otváranie obálok a kontrolu splnenia
podmienok vykoná starostka obce Kátov za prítomnosti 3 poslancov
schválených obecným zastupiteľstvom, v kancelárii starostky obce. O
výsledku spíše starostka obce zápisnicu, ktorú podpíšu všetci
prítomní a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k
materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených
a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené
podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní
obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude
písomne pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.3.2019.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky,
bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa
otvorenia obálok. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným
hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva, a to počas zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Kátov. Voľby riadi volebná komisia,
ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra schvália poslanci
uznesením. Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého
uznesením schvália poslanci obecného zastupiteľstva. Volebná komisia
vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a
obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou ,,Obec
Kátov“, sa budú považovať za neplatné. Na hlasovacom lístku budú
uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj
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hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho poradového čísla,
ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení
dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať
za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok
do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do volebnej urny
nachádzajúcej sa v miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých
poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po
jednom k hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia volebnej komisie.
Následne volebná komisia otvorí volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu
hlasov. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ
zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte vydaných,
vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a
neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali
jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí
zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za
hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola
voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili,
koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za
hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej
komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne
zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý
tak odmietol urobiť.
Výsledok voľby oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda volebnej
komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia volebnej komisie.
V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási
predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom
volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná komisia
organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky
predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe
hlavného kontrolóra v druhom kole.
Vykonanie voľby
Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v
prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V prípade
rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s
najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie
v zasadačke Obecného úradu Kátov riadi a výsledok žrebovania
zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje v prípade tajného
hlasovania predseda volebnej komisie.
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať
alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
kontrolných
alebo
dozorných
orgánov
právnických
osôb,
ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na
vedeckú
činnosť,
pedagogickú
činnosť,
lektorskú
činnosť,
prednášateľskú
činnosť,
prekladateľskú
činnosť,
publicistickú
činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného
majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú
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činnosť vykonáva nezávisle a
pravidlami kontrolnej činnosti.

nestranne

v

súlade

so

základnými

Funkcia hlavného kontrolóra Kátov je nezlučiteľná s funkciou: a)
poslanca, b) starostu, c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá
šesť rokov.
D. schvaľuje týchto členov komisie na otváranie obálok voľby
hlavného kontrolóra obce Kátov:
 poslanec: Igor Prošvic
 poslankyňa: Alena Hlubocká
 poslanec: PhDr. Elemír Foltýn

Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 10:
Termín Kvetinových dní v obci Kátov je stanovený na 11.5.2019. Na
zasadnutí OZ bol predložený návrh o zvýšení poplatku za predajné
miesto pre predajcov v obci. Prítomní boli oboznámení s novým
umiestnením stánkov v obci počas akcie a s uzáverou prístupových
ciest podľa nového vypracovaného projektu, ktorý je na uskutočnenie
Kvetinových dní pre obec potrebný.
Uznesenie č.8/2019
OZ v Kátove schvaľuje poplatok za predajné miesto šírky 4 bm na
podujatie Kvetinové dni, a to nasledovne:
a) predajca kvetín a rozličného tovaru vo výške 20 €/4 bm
b) predajca občerstvenia vo výške 100 €/4 bm
c) remeselníci (predvádzajúci remeslo) vo výške 10 €/4 bm
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 11:
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Starostka obce upozornila poslancov, že je potrebné navrhnúť
a schváliť z poslancov nových členov do Rady MŠ Kátov, nakoľko
poslankyni Mgr. Andrei Gučkovej skončil mandát poslankyne obce a
nemôže byť členkou rady školy zastúpená obcou. Poslanci jej
upozornenie prijali a za nového člena Rady MŠ navrhli poslanca PhDr.
Elemíra Foltýna, ktorý s návrhom súhlasil.
Uznesenie č.9/2019
OZ v Kátove deleguje PhDr. Elemira Foltýna do Rady školy pri MŠ
Kátov ako zástupcu zriaďovateľa.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Rôzne:
•

starostka obce informovala prítomných, že sa podali žiadosti
o dotácie na ministerstvo financií – na OcÚ, Dom smútku

•

starostka oboznámila prítomných o projekte MAS Partnerstvo pre
Horné Záhorie na rekonštrukciu chodníkov v obci vo výške cca
26 600 €

•

ďalej starostka informovala o možnosti zapojenia sa do ďalšieho
projektu MAS MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie na dotáciu –
zelený vzdelávací fond na výsadbu zelene v obci. Obec Kátov by
bola ako vzorová obec pre realizáciu projektu

•

poslankyňa Jana Nízka predložila prítomným návrh Občianskeho
združenia pri MŠ Kátov na vybudovanie detského ihriska v areály
MŠ zo sponzorských darov a 2% daní od občanov. Do debaty sa
pripojila Ing. Brožková a doplnila informácie o možnostiach
vybudovania ihriska v škôlke

•

starostka obce preložila poslancom návrh riaditeľky MŠ
Vlasty Bartošovej, čo by bolo treba v roku 2019 urobiť v MŠ

•

OZ oznámilo prítomným zámer vybudovať v obci chodník od s.č.
183 po železnicu, parkovanie u cintorína z betónových kociek,
ktoré zostali obci po rekonštrukcii chodníka od s.č. 2 po
s.č.18
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p.

Uznesenie č.10/2019
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 12
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Prošvic Igor, Veselská
Jolana
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 13:
Poslanci nemali
pripomienky.

v tomto

bode

žiadne

poznámky,

podnety

a ani

PRIPOMIENKY OBČANOV:
Mária Klemonová:
Mala dotaz na plánovaný obchvat z Holíča, ktorý sa dotýka aj našej
obce. Starostka ju oboznámila s príchodom Ing. Šagáta – spracovateľa
územného plánu obce Kátov, ktorý so starostkou vypracujú pripomienky
za obec Kátov na plánovaný kruhový objazd a zastavanie cesty –
výjazd Kátov – Holíč. Pani Klemonová upozornila poslancov na
doriešenie navážky u cesty, ktorá vznikla rekonštrukciou chdníkov
a mala by sa odstrániť.
Ing.A.Brožková:
Upozornila , že by bolo vhodné po obci rozmiestniť odpadkové koše na
exkrementy od psov.
Andrej Irša:
Navrhol do programu na Kvetinové dni vystúpenie Hradnej stráže SR na
Kvetinové dni. Ďalej navrhoval úpravu webových obecných stránok od
spoločnosti
ZONER
na
báze
redakčného
systému
a schránky
na
fotografie
obce.
Informoval
o možnosti
vzdialeného
pripojenia
občanov obce na PC a vydávanie obecného časopisu.

Nakoľko
ďalšie
pripomienky
neboli
poďakovala a zasadanie OZ ukončila.

.............................
starostka obce

starostka

obce

prítomným

............................
overovatelia zápisnice
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Výpis uznesení OZ
zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.01.2019

Uznesenie č.1/2019
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Marek Belko, Alena
Hlubocká, Jolana Veselská.
Uznesenie č.2/2019
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.3/2019
OZ v Kátove schvaľuje vyplatenie náhrady platu odchádzajúcej
starostke, Terézii Kučerovej, za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018,
a to za 20 dní (1 689,00 €).
Uznesenie č.4/2019
OZ v Kátove schvaľuje
referenda.

VZN

č.1/2019

o

organizácii

miestneho

Uznesenie č.5/2019
OZ v Kátove schvaľuje VZN č.2/2019 o určení pravidiel prevádzkového
času.
Uznesenie č.6/2019
OZ v Kátove schvaľuje členov komisií:
- komisia ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného
plánovania: Ján Horný
- komisia sociálna, starostlivosti o občanov a ochrany verejného
poriadku: Stanislava Mrázová, Ing. Barbora Tomeková PhD., Mgr. Jozef
Tomša
- komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Mária Klemonová,
Ing. Petra Štefková PhD.
Uznesenie č.7/2019
OZ v Kátove:
E. vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Kátov na deň 12.3.2019,
pričom
voľba
sa
uskutoční
v
rámci
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva obec Kátov. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je
určený na 3 hod./týždeň
F. ukladá starostke obce Kátov, aby v termíne podľa § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Kátov na
úradnej tabuli a web stránkach obec Kátov
G. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce Kátov a náležitosti prihlášky takto:
Miesto podania prihlášky: Obec Kátov,
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908 49 Kátov č.41

Termín
podania
prihlášky:
do
6.3.2019
vrátane
do
15.30
hod. /rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný
úrad/
Kvalifikačné predpoklady:
•
•
•

ukončené min. úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
znalosť základných noriem samosprávy
prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
•
•
•

•
•
•

osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj /e-mail, telefón/
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
profesijný životopis, vrátane praxe v oblasti verejnej správy,
samosprávy, kontrole a znalosti legislatívy a noriem na úrovni
samosprávy
koncepciu činnosti hlavného kontrolóra
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v
zmysle §11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby
hlavného kontrolóra

Požadované doklady je potrebné doručiť, resp. zaslať na uvedenú
adresu v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra
obce Kátov – NEOTVÁRAŤ“ .
Funkcia hlavného kontrolóra obce
pracovný čas, a to 3 hod týždenne.

Kátov

sa

vykonáva

na

kratší

Spôsob vykonania voľby
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočňuje tajným hlasovaním. O
spôsobe hlasovania rozhodne obecné zastupiteľstvo pred začiatkom
voľby, v deň konania voľby. Otváranie obálok a kontrolu splnenia
podmienok vykoná starostka obce Kátov za prítomnosti 3 poslancov
schválených obecným zastupiteľstvom, v kancelárii starostky obce. O
výsledku spíše starostka obce zápisnicu, ktorú podpíšu všetci
prítomní a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k
materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených
a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené
podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní
obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude
písomne pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.3.2019.
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Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky,
bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa
otvorenia obálok. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným
hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva, a to počas zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Kátov. Voľby riadi volebná komisia,
ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra schvália poslanci
uznesením. Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého
uznesením schvália poslanci obecného zastupiteľstva. Volebná komisia
vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a
obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou ,,Obec
Kátov“, sa budú považovať za neplatné. Na hlasovacom lístku budú
uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj
hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho poradového čísla,
ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení
dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať
za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok
do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do volebnej urny
nachádzajúcej sa v miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých
poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po
jednom k hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia volebnej komisie.
Následne volebná komisia otvorí volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu
hlasov. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ
zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte vydaných,
vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a
neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali
jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí
zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za
hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola
voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili,
koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za
hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej
komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne
zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý
tak odmietol urobiť.
Výsledok voľby oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda volebnej
komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia volebnej komisie.
V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási
predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom
volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná komisia
organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky
predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe
hlavného kontrolóra v druhom kole.
Vykonanie voľby
Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v
prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V prípade
rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s
najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
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ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie
v zasadačke Obecného úradu Kátov riadi a výsledok žrebovania
zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje v prípade tajného
hlasovania predseda volebnej komisie.
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať
alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
kontrolných
alebo
dozorných
orgánov
právnických
osôb,
ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na
vedeckú
činnosť,
pedagogickú
činnosť,
lektorskú
činnosť,
prednášateľskú
činnosť,
prekladateľskú
činnosť,
publicistickú
činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného
majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú
činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými
pravidlami kontrolnej činnosti.
Funkcia hlavného kontrolóra Kátov je nezlučiteľná s funkciou: a)
poslanca, b) starostu, c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá
šesť rokov.
H. schvaľuje týchto členov komisie na otváranie obálok voľby
hlavného kontrolóra obce Kátov:
 poslanec: Igor Prošvic
 poslankyňa: Alena Hlubocká
 poslanec: PhDr. Elemír Foltýn

Uznesenie č.8/2019
OZ v Kátove schvaľuje poplatok za predajné miesto šírky 4 bm na
podujatie Kvetinové dni, a to nasledovne:
d) predajca kvetín a rozličného tovaru vo výške 20 €/4 bm
e) predajca občerstvenia vo výške 100 €/4 bm

Uznesenie č.9/2019
OZ v Kátove deleguje PhDr. Elemira Foltýna do Rady školy pri MŠ
Kátov ako zástupcu zriaďovateľa.

Uznesenie č.10/2019
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 12

............................
starostka obce

.............................
overovatelia zápisnice
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