Obec

BACÚROV

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bacúrove , ktoré sa konalo dňa 26.02.2016 o 17.30 hodine na
Obecnom úrade v Bacúrove.
Účasť poslancov obecného zastupiteľstva:

prítomní - 5
ospravedlnení - 0
neospravedlnení - 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra obce Bacúrov
Rôzne.
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva /OZ/ a privítanie starostkou obce.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Návrh predkladá starostka
Zapisovateľka: Zuzana Melicherová
Overovatelia zápisnice : Elena Sekulová, Miroslav Zvarík
Návrhová komisia: Vladimír Beňo, Ľuboš Lieskovský,
Poslanci návrh schválili .
Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania , ani nebol proti.
K bodu 3/ Voľba hlavného kontrolóra obce Bacúrov
Starostka obce predložila poslancom žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 22.02.2016. Na obec
bola doručená jedna žiadosť na výberové konanie HK. Žiadosť za prítomnosti poslancov bola otvorená
a skontrolovaná, či obsahuje všetky požadované doklady.
Žiadosť obsahovala tieto doklady:
- písomná prihláška na funkciu hlavného kontrolóra
- profesijný životopis v slovenskom jazyku
- originál alebo úradne overené doklady o vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
Poslanci sa oboznámili s požadovanými dokladmi a ich obsahom. Hlasovanie sa uskutočnilo tajným
hlasovaním, kde poslanci vhadzovali do košíka lístok označením „za“ alebo „proti“. Výsledok hlasovania za
prítomnosti všetkých poslancov:
„za“ - 5 hlasov
„proti“ – 0 hlasov

Výberové konanie hlavného kontrolóra prebehlo, nakoľko na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebné súhlas
podpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Hlavnou kontrolórkou obce Bacúrov sa
stáva PhDr. Dana Vargová na obdobie 6 rokov ( 01.03.2016 – 28.02.2022).

K bodu 4/ Rôzne.
K bodu 5/Návrh na uznesenie.
Príloha č. 1
Hlasovanie: Poslanci návrh schválili jednohlasne, nikto sa nezdržal hlasovania , ani nebol proti.

Zapísala: Zuzana Melicherová

Overovatelia zápisnice:
Elena Sekulová
Miroslav Zvarík

V Bacúrove 26.02.2016

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BACÚROV,
ktoré sa konalo dňa 26.02.2016

Uznesenie č.33
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove
s ch v a ľ u j e
1. zapisovateľa zápisnice ......Zuzana Melichorová..............
2. overovateľov zápisnice ...... Elena Sekulová, Miroslav Zvarík.............
3. návrhovú komisiu uznesení.... Ľuboš Lieskovský, Vladimír Beňo......

Uznesenie č.34
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove
volí
- tajným hlasovaním hlavného kontrolóra obce Bacúrov na obdobie 01.03.2016 –
28.02.2022

Katarína Zlámalová
starostka obce

