OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 2/2016

z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 30. marca 2016

overovatelia:
J. Mego
JUDr. Milan Hrnčárik

Marec 2016

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 2/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 30. marca 2016 o 16,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu

___________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol
Jaroslav Mego, zástupca starostu obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných
8 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Ing. Tomáš Revay
Ing. Michal Lacko

za zapisovateľku zástupca starostu obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Voľba nového hlavného kontrolóra obce Drietoma
Schválenie dodatku č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Drietoma
č. 1/2015
5. Návrh uznesenia
6. Záver
K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie.
Ing.T Revay
za
proti
zdržal sa

: 7 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo,A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko,
Ing.M.Lacko,)
: 0
: 1 (Ing.T.Revay)

Ing. M.Lacko
za
proti
zdržal sa

: 7 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko,
Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (Ing. M.Lacko)

Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
JUDr. M.Hrnčárik
za
proti
zdržal sa

: 7 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing,P.Filo, A.Gabrhel, Ing.M.Lacko, T.Palko
Ing. T.Revay )
: 0
: 1 (JUDr.M.Hrnčárik)
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J.Mego
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing.V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, M.Lacko, T.Palko,
Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (J.Mego)

Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba nového hlavného kontrolóra obce Drietoma
Poslankyňa JUDr.,Ing.V. Barišová predniesla správu komisie pre voľbu hlavného kontrolóra.
Komisia pre voľbu hlavného kontrolóra, otvorila obálky s údajmi kandidátov na pozíciu
hlavného kontrolóra obce Drietoma a skonštatovala, že všetci kandidáti doručili potrebné
dokumenty a splnili podmienky pre zaradenie do zoznamu kandidátov.
Komisia vydala zoznam kandidátov v tomto poradí:
1. Ing. Kacko Peter, Drietoma 787
2. Ing. Revay Tomáš, Drietoma 457
3. Bc. Sáska Radovan, Horná Súča 1135

Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie pre voľbu hlavného kontrolóra.
Jednotliví kandidáti v určenom poradí pristúpili po jednom pred poslancov a predniesli
prezentáciu svojej osoby. Predniesli krátky životopis, vzdelanie, pracovné skúsenosti, akú
majú predstavu a plány na pozícii hlavného kontrolóra obce Drietoma.
Po krátkej prezentácii prebehlo tajné hlasovanie, ktorého sa ako kanditát na hlavného
kontrolóra, nezúčastnil poslanec Ing. T.Revay. Členka komisie p. JUDr. Ing. V. Barišová
otvorila volebné lístky. Komisia spočítala hlasy, ktoré dostali jednotliví kandidáti.
Skonštatovala, že so šiestimi hlasmi bol za hlavného kontrolóra obce Drietoma zvolený Bc.
Radovan Sáska.

Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila
v súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 35/2016
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 BC. Radovana Sásku na obdobie šiestich rokov od 1. 4. 2016 do
31. 3. 2022.

Uznesenie č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje mesačný plat hlavného kontrolóra obce Drietoma
s účinnosťou odo dňa nástupu do práce 1.4.2016 podľa § 18c ods. 1, 2 a 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 291,- eur
s následnou valorizáciu podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky.
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za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 4 programu OZ
Schválenie dodatku č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Drietoma
č.1/2015.
p. J.Mego prečítal návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 obce Drietoma v ktorom sa mení
nasledovne:
I. v článku 3 - Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole
Ods. 4) mení sa nasledovne:
Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ v časovom intervale 1. apríla – 30. apríla príslušného
roku.
Ods. 7) mení sa nasledovne:
Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 30 dní od zápisu.

II. v článku 4 - Určenie miesta a času zápisu dieťaťa do materskej školy
Ods.3) mení sa nasledovne:
Termín zápisu určí zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Drietoma 453
v časovom intervale 1. mája do 31.mája príslušného roku.
Ods. 6) mení sa nasledovne:
Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 30 dní od zápisu.

Uznesenie č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce
Drietoma č. 1/2015.
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Návrh uznesenia
Poslanec Ing. M.Lacko predniesol návrh uznesenia z rokovania mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré bolo schválené nasledovne:

Uznesenie č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. marca 2016.
za
proti
zdržal sa

z mimoriadneho

zasadnutia

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing.P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

Jaroslav Mego
zástupca starostu obce
Overovatelia:
JUDr. Milan Hrnčárik
J. Mego
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