Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Závadka
konaného dňa 26.2.2019
Starostka obce privítala poslancov na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Skonštatovala, že je prítomných 4 poslancov a preto je dnešné zasadnutie uznášania schopné.
Starostka oboznámila poslancov s navrhovaných programom:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Predstavenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, otváranie obálok
3. Voľba volebnej komisie
4. Voľba hlavného kontrolóra obce a výsledok volieb
5. Preplatenie dovolenky bývalého starostu obce
6. Návrh na uznesenie.
7. Záver
Za zapisovateľku bola určená Bc. Viktóriu Timkovú
Za overovateľov boli zvolení p. Ľudovít Knežo a p. Ján Semko
Hlasovanie, kto je:
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 zák.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
schvaľuje program zasadnutia ako aj zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
bod programu č. 2:
Uznesením č. 6/2019 zo dňa 4.1.2019 bolo schválené vykonanie výberového konania na obsadenie miesta
hlavnej kontrolórky obce. Výberové konanie bolo vyhlásené a súčasne zverejnené na stránke obce dňa
18.1.2019. Vo výzve boli stanovené podmienky pre uchádzačov ako aj termín podávania prihlášky a to do
22.2.2019. V tomto riadnom termíne bola doručená jedna prihláška. Starostka obce oboznámila prítomných
poslancov s pravidlami voľby hlavného kontrolóra k voľbe. Prihláška bola v prítomnosti poslancov otvorená
a bola skontrolovaná či obsahuje všetky požadované náležitosti. Po otvorení a kontrole obálky bolo
jednohlasne prítomnými potvrdené, že kandidátka pani Anna Kosanová splnila požadované požiadavky na
voľbu hlavného kontrolóra obce.
bod programu č. 3:
Starostka obce navrhla, aby bola komisia pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení 3 členov a to p.
Martina Berešová, p. Ing. Dušan Mihók, p. Ján Semko.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa: 0
bod programu č. 4:
Voľba hlavného kontrolóra obce prebehla verejným hlasovaním. Hlasovali všetci prítomní poslanci. Volebná
komisia uskutočnila sčítanie hlasov. Hlasovanie v 1. kole skončilo nasledovne:
Kandidátka Anna Kosanová získala 4 platné hlasy. Volebná komisia pre voľby hlavného kontrolóra v Závadke
konštatovala, že voľba prebehla podľa stanovených pravidiel a že hlavnou kontrolórkou obce Závadka sa na
obdobie 6 rokov stala pani Anna Kosanová. Starostka obce s ňou uzavrie pracovnú zmluvu s úväzkom 0,1%
s nástupom od 1. marca 2019.
Za : 4
Proti :0
Zdržal sa: 0

bod programu č. 5:
Dňa bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Vargu o preplatenie nevyčerpanej dovolenky, ktorá mu vznikla
z dôvodu zaneprázdnenosti, a keďže v komunálnych voľbách nebol úspešný, nemal možnosť si ju vyčerpať.
Odôvodnenie: Podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Starostovi počas výkonu
funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá
je záväzná pre obec ako zamestnávateľa. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi
poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho roku a ak o tom rozhodlo obecné
zastupiteľstvo.
Prepočet dovolenky za rok 2018: 30 dni nevyčerpanej dovolenky, t. j. 240 hodín x priemerná hodinová mzda
8,2447 = 1 979 eur.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Bod programu č. 6: Návrh na uznesenie
Pani Berešová prečítala návrh na uznesenie
Starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu o návrhu na uznesenie
Za: 4
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za aktívnu účasť na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci : Martina Berešová, Ľudovít Knežo, Ján Semko, Ing. Dušan Mihók
Neprítomný: Juraj Gašpar
Verejnosť : 0
V Závadke 26.2.2019
Overili: Ľudovít Knežo
Ján Semko

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

Zapísala: Bc. Viktória Timková ...............................

Jana Dziaková
starostka obce

