OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 2/2022

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 31. marca 2022

overovatelia:
Michal Bernát
Ing. Marek Ryšavý

Marec 2022

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 2/2022
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 31. marca 2022 o 17,00 hod. v zasadačke
obecného úradu

___________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol zástupca
starostu obce Ing. Peter Filo. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov,
ospravedlnili sa starosta obce p. Jaroslav Mego a Ing. Zuzana Križanová PhD.,a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku zástupca starostu obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom elektronickou
poštou a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra obce Drietoma
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Michal Bernát
za
: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing.P.Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing., M. Ryšavý)
proti
: 0
zdržal sa
: 1 (Michal Bernát)
Ing. Marek Ryšavý
za
: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, , M. Bernát)
proti
: 0
zdržal sa
: 1 (Ing. M. Ryšavý)
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K bodu 4 programu OZ
Voľba hlavného kontrolóra obce Drietoma
Predsedníčka komisie na vyhodnotenie žiadosti hlavného kontrolóra poslankyňa JUDr.,Ing.V. Barišová
predniesla správu komisie pre voľbu hlavného kontrolóra. Uviedla, že na obecný úrad, Drietoma č.

29, 913 03 Drietoma bola k vyhlásenej voľbe hlavného kontrolóra obce Drietoma doručená 1
obálka od uchádzača Mgr. Radovan Sáska.
Členovia komisie skontrolovali úplnosť žiadosti Mgr. Radovana Sásku so všetkými povinnými
prílohami a náležitosťami. Predložené podklady boli úplné.
Kandidát bol pozvaný na vystúpenie pred poslancov obecného zastupiteľstva obce Drietoma.
Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie pre voľbu hlavného kontrolóra.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma
podľa prílohy č. 1

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Drietome.
Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú
komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb.
Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom.
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú
kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla,
priezviska a mena a akademického titulu.
Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do
volebnej schránky.
Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté
alebo dopísané mená sa neprihliada.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov, do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s
najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát,
ktorý získal najvyšší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
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8. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
a) počet prítomných poslancov;
b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov;
d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov;
e) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov;
f) výsledok voľby, resp. II. kolo voľby;
g) meno zvoleného kandidáta.
9. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť

pracovnú zmluvu.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

K voľbe hlavného kontrolóra je potrebné určiť a zvoliť z poslancov trojčlennú volebnú
komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb. Zástupca starostu Ing. Peter Filo
navrhol JUDr. Vladimíru Barišovú, Zdenka Macharu a Tomáša Palka.
Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo volí volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová, Zdenko Machara a Tomáš Palko.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

Slovo dostal kandidát Mgr. Radovan Sáska svoju prezentáciu. Predniesol niečo o sebe, svojom
živote, rodine, záľubách a o pracovných skúsenostiach.
Zástupca starostu Ing. Peter Filo vyzval komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra, aby vykonala
samotnú voľbu . Poslancom boli odovzdané hlasovacie lístky v ktorých krúžkovaním označili
kandidáta a následne vložili do hlasovacej urny. Komisia po skončení hlasovania zrátala platné
hlasy a vyhlásila víťaza voľby. Z priebehu volebného procesu bola vypracovaná zápisnica,
ktorá tvorí prílohu zápisnice č. 2/2022 mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Drietoma.
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila
v súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo volí V súlade s § 11 ods. 4 písm. aj), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5
zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie
hlavného kontrolóra obce Drietoma Mgr. Radovana Sásku, Horná Súča 1135, na
obdobie šiestich rokov od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2028.
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za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z.
Machara, Ing. M.Ryšavý, M. Bernát)
: 0
: 0

Záver
V závere zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Ing. Peter Filo
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Michal Bernát

...................................

Ing. Marek Ryšavý

..................................
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