ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 01. apríla 2015 v zasadačke Obecného úradu v Košeci
Prítomní
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa

Ing. Jozef Ďurech, poslanec

Mária Kalamenová, poslankyňa

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa

Radovan Kolembus, poslanec

Dárius Kutej, poslanec

Pavol Ostrovský, poslanec

Katarína Turzová, poslankyňa

Mgr. Zuzana Dianová, prednostka

Hostia
Viď prezenčná listina
ROKOVANIE
1/ Otvorenie
Otvorenie dnešného plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce Bc.
Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9
poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
2/ Schválenie programu rokovania
Starosta navrhol zmenu programu, ktorý bol zverejnený a to nasledovne:
Bod 5. Znie: Ukončenie zasadnutia. Pôvodné body 5 až 9 sa z pozvánky vypúšťajú, nakoľko sa
vzťahujú na prerušené zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 26.3.2015. Starosta sa spýtal
poslancov, či sú zo strany poslancov pripomienky k zmene programu, ktorý bol uvedený na pozvánke.
Uznesenie č. 101/2015
OZ k o n š t a t u j e, že :
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke so zmenou bodu 5. Ukončenie
zasadnutia a vypustením pôvodných bodov 5 až 9 z pozvánky.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení:
1/ Mgr. Dana Bajzíková
2/ Dárius Kutej
Písaním zápisnice starosta poveril: Mgr. Zuzanu Dianovú, prednostku OcÚ.

Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie
z dnešného zasadnutia:
Predseda – Katarína Turzová
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Ing. Jozef Ďurech
Uznesenie č. 102/2015
OZ v o l í:
Predseda – Katarína Turzová
Člen – Mária Kalamenová
Člen – Ing. Jozef Ďurech
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Košeca
Prednostka obce zhrnula uznesenia Obecné zastupiteľstvo obce Košeca č. 60/2015, č. 61/2015, č.
62/2015, č. 63/2015 a č. 64/2015, ktorými sa ustanovili podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky. Do termínu ukončenia podávania prihlášok, t.j. do
18.3.2015 do 16:00 hod. bolo na Obecný úrad Košeca doručených 6 zalepených obálok. Komisia na
otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia
náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra otvorila neporušené
obálky a skontrolovala priložené doklady všetkých kandidátov dňa 19.3.2015, pričom výsledok je
zachytený v Zápisnici z otvárania obálok s prílohou č. 1 a č. 2, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po kontrole jednotlivých materiálov prítomní členovia komisie konštatovali, že požadované kritéria
splnili:
Ing. Barbora Pápyová PhD.
Mgr. Ivan Rózsahegyi
Ing. Jana Čepáková
Na doplnenie dokladov v lehote do 27.3.2015 do 12:00 hod. boli vyzvaní:
Bc. Elena Kardoš Hévizová
Alena Dobrodejová
Ing. Jozef Tichý
Mgr. Dianová požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k úplnosti podaných prihlášok a uviedli, či všetci
kandidáti splnili požadované kritériá a môžu byť zaradení do zoznamu kandidátov na voľbu hlavného
kontrolóra obce Košeca.
Poslanci uviedli, že všetci prihlásení kandidáti spĺňajú požadované kritéria a sú zaradení do zoznamu
kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra.
Mgr. Dianová informovala o priebehu voľby. Voľba hlavného kontrolóra sa v zmysle uznesenia č.
63/2015 zo dňa 19.2.2015 uskutoční verejným hlasovaním, pričom z hlasovania bude vyhotovená
Zápisnica, ktorá bude prílohou uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra. Pred verejným hlasovaním
bude každému kandidátovi poskytnutý priestor na predstavenie sa v časom limite 5 min. Kandidáti sa
budú predstavovať v abecednom poradí po vyzvaní starostom obce. Po predstavení kandidátov
prebehne verejné hlasovanie nasledujúcim spôsobom. Starosta dá hlasovať o každom kandidátovi
zvlášť v abecednom poradí s uvedením mena, priezviska a titulu. Hlasuje sa zdvihnutím ruky v poradí
- Kto je „za“ kandidáta, kto“ proti“ a kto sa „zdržal“ hlasovania. Poslanec môže dať svoj súhlasný hlas
t.j. hlas „za“ len jednému kandidátovi, poprípade žiadnemu kandidátovi. Ak už pri jednom
kandidátovi hlasoval „za“ pri ostatných sa musí zdržať alebo byť proti. Alebo ak nechce zahlasovať za
žiadneho kandidáta, pri každom hlasovaní bude proti alebo sa zdrží hlasovania.

Za hlavného kontrolóra bude zvolený ten kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden kandidát takúto väčšinu nezíska, vykoná sa II. kolo volieb.
Nakoľko uznesením bolo schválené, že k samotnej voľbe hlavného kontrolóra bude určená 3 –členná
volebná komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, starosta obce vyzval poslancov, aby si
určili túto komisiu.
Uznesenie č. 103/2015
OZ určuje
Volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce Košeca v zložení:
Dárius Kutej
Radovan Kolembus
Ing. Jozef Ďurech
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

člen
člen
predseda

Po určení komisie starosta obce postupne vyzval kandidátov v abecednom poradí, aby sa predstavili.

Voľby sa osobne nezúčastnil Mgr. Ivan Rózsahegyi.
Po odprezentovaní všetkých kandidátov dal starosta hlasovať o každom kandidátovi zvlášť
v abecednom poradí s uvedením mena, priezviska a titulu kandidáta.
Priebeh verejného hlasovania – I. kolo:
1. Hlasovanie za kandidáta:

Ing. Jana Čepáková
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
1
8

Ing. Kantoríková
p. Kalamenová, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, Mgr.
Bajzíková, p. Kutej, p. Turzová, Ing. Ďurech, p. Kolembus

Neprítomní:
2. Hlasovanie za kandidáta:
Alena Dobrodejová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
0
4

Ing. Kantoríková, Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Ostrovský, p.
Turzová
Mgr. Švehlová, Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus

3. Hlasovanie za kandidáta:
Bc. Elena Kardoš Hévizová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
2
7

p. Turzová, Ing. Kantoríková
Ing. Ďurech, p. Kalamenová, Mgr. Bajzíková, p. Kolembus, p.
Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. Kutej

Neprítomní:
4. Hlasovanie za kandidáta:
Ing. Barbora Pápyová PhD.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
2
7

Ing. Kantoríková, p. Turzová
Ing. Ďurech, p. Kalamenová, Mgr. Bajzíková, p. Kolembus, p.
Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. Kutej

Neprítomní:
5. Hlasovanie za kandidáta:
Mgr. Ivan Rózsahegyi
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
2
7

Ing. Ďurech, p. Kolembus
Ing. Kantoríková, Mgr. Švehlová, Mgr. Bajzíková, p.
Ostrovský, p. Kutej, p. Kalamenová, p. Turzová

Neprítomní:
6. Hlasovanie za kandidáta:
Ing. Jozef Tichý
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
1
4

p. Kolembus, Mgr. Švehlová, p. Kalamenová, Mgr. Bajzíková
Ing. Kantoríková
p. Kutej, p. Ostrovský, Ing. Ďurech, p. Turzová

Volebná komisia po voľbe skonštatovala, že na základe výsledkov verejného hlasovania v I. kole
volieb hlavného kontrolóra, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov kandidát Alena
Dobrodejová, trvale bytom Mikušovce 319, Mikušovce. Získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov
všetkých poslancov bol tento kandidát zvolený za hlavného kontrolóra obce Košeca v I. kole.
Uznesenie č . 104/2015
Obecné zastupiteľstvo:
A: Konštatuje, že

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Zápisnica z verejného hlasovania tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
B: Volí
V súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Košeca Alenu
Dobrodejovú, trvale bytom Mikušovce 319, 018 57 Mikušovce na obdobie šiestich rokov s nástupom
do funkcie od 7.4.2015.
C: Určuje
V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 7.4.2015 plat hlavného kontrolóra ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov
obce, ktorý činí 1,54. Plat hlavného kontrolóra je určený vo výške 529 EUR.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Plat hlavného kontrolóra bol prepočítaný na kratší pracovný čas, t.j. na 15 hod./týždenne.
Nakoľko pracovný čas hlavného kontrolóra bol určený na 15 hodín týždenne a novozvolený hlavný
kontrolór má aj inú zárobkovú činnosť, bol predložený návrh na uznesenie na udelenie súhlasu
s výkonom inej zárobkovej činnosti a s podnikaním.
Uznesenie č. 105/2015
Obecné zastupiteľstvo:
Udeľuje súhlas v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavnému kontrolóri obce Košeca Alene Dobrodejovej, na podnikanie alebo
vykonávanie inej zárobkovej činnosti a na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
5/ Ukončenie zasadnutia
Zasadnutie plánovaného obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Radomír Brtáň, ktorý
všetkým poďakoval za účasť na voľbe hlavného kontrolóra. Súčasne všetkých prítomných informoval,
že po skončení plánovaného zasadnutia, bude pokračovať prerušené zasadnutie obecného
zastupiteľstva zo dňa 26.03.2015. Plánované zasadnutie bolo ukončené o 18: 20 hod.

Starosta obce: Bc. Radomír Brtáň
Prednostka OcÚ: Mgr. Zuzana Dianová

Overovatelia: Mgr. Dana Bajzíková
Dárius Kutej

V Košeci 10.04.2015

Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dianová

