OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Z á p i s n i c a č. 7/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júla 2014 o 17.00 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení a volebnej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecnej rady
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Prítomní:
Starosta obce - Ing. Marian Lenhard
Poslanci – Ján Baláž, Pavol Gabľas, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Bc. Jozef Košičiar, Mgr. Ľubomír
Kováčik, Ing. Ján Palečka, Ján Uhrin
Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab
Neprítomní:
Poslanci – Bc. Peter Ďalog, Mgr. Ján Račko
K bodu 1/
 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 hod. a privítanie prítomných.
 Hlasovanie o programe OZ.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2/
Starosta - návrh za overovateľov – Pavol Gabľas, Ján Uhrin
návrh za členov návrhovej komisie – Ján Baláž, PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
návrh za členov volebnej komisie – Bc. Jozef Košičiar, Mgr. Ľubomír Kováčik, Ján Uhrin
Uzn. č. 53/2014
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3/
 Starosta – na minulom OZ neboli uložené žiadne úlohy.
Uzn. č. 54/2014
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
 Ing. Palečka, zástupca starostu - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 23. júla 2014.
Uzn. č. 55/2014
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5/
 Ing. Palečka, zástupca starostu – prečítanie obsahu dokladov predložených kandidátmi na
funkciu hlavného kontrolóra v poradí ako ich predložili – JUDr. Bc. Radovan Konečný
(životopis, vízia) , Ing. Irena Maťašová (životopis), Ing. Alexandra Vranová (životopis, vízia).
 Starosta – výzva kandidátom aby sa predstavili.

Zápisnica č. 7/2014 z OZ konaného dňa 30. júla 2014

1/3



JUDr. Bc. Radovan Konečný – funkcia hlavného kontrolóra je upravená zákonov o obecnom
zriadení. Činnosť HK chápe ako vnútornú kontrolu, prevenciu a poskytnutie spätnej väzby
poslancom OZ.



Ing. Irena Maťašová – práva a povinnosti HK upravuje zákon o obecnom zriadení. Hlavný
kontrolór by mal aj prenášať pripomienky občanov k OcÚ a poslancom.



Ing. Alexandra Vranová – v súčasnosti pôsobí ako hlavný kontrolór aj na OcÚ Divín na
úväzok 0,20, v SVP, š.p. je dočasne zamestnaná na zastupovanie. Kontrolu vníma
predovšetkým ako komunikáciu a poradenstvo-prevenciu v ekonomických činnostiach obce.





Otázky poslancov:
Mgr. Kováčik – otázka na Ing. Vranovú - jej prvé funkčné obdobie HK?
Ing. Vranová – Áno. V minulosti pracovala ako účtovníčka na OcÚ Divín.




PhDr. Mičianik – otázka na JUDr. Konečného – pracoval už ako hlavný kontrolór?
JUDr. Konečný – Nie. V súčasnosti pôsobí ako poslanec MZ Lučenec a člen komisií.




PhDr. Mičianik – otázka na Ing. Maťašovú – pracovala v samospráve?
Ing. Maťašová – Nie, pracovala v obchodných činnostiach.



Starosta – informácia poslancom o spôsobe voľby – tajné hlasovanie, zakrúžkovanie čísla
kandidáta na lístku, kandidát je zvolený ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov, t.j. 5 hlasov. V opačnom prípade sa uskutoční 2. kolo s dvoma kandidátmi, ktorí
získali v prvom kole najviac hlasov. Ak druhé kolo skončí rovnosťou hlasov, hlavný kontrolór
sa vyberie žrebom. Vyzval volebnú komisiu aby zabezpečila priebeh voľby hlavného
kontrolóra.



Uzn. č. 56/2014 – výsledok voľby:
JUDr. Bc. Radovan Konečný –
Ing. Irena Maťašová –
Ing. Alexandra Vranová –



Za: 1
Za: 0
Za: 6

Volebná komisia skonštatovala, že za hlavného kontrolóra obce bola zvolená Ing. Alexandra
Vranová.

K bodu 6/
 Starosta – predkladá rozpočtové opatrenie č. 6/2014 – presun rozpočtových prostriedkov:
zvýšenie bežných výdavkov v podprograme VPP, mzdy o 950 € a zníženie bežných výdavkov
v podprograme správa OcÚ, služby o 950 €. Z dôvodu krytia rozdielu mzdových potrieb
koordinátora VPP a príspevku UPSVAR.
Uzn. č. 57/2014
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7/
 Mgr. Čipčalová – plánuje realizovať tvorivé dielne pre deti v rámci osláv vypuknutia SNP,
tiež by rada uskutočnila prehliadku talentov.
 Starosta – OR súhlasí. Bližšie náležitosti k zakúpeniu materiálu na tvorivé dielne nech príde
doriešiť na OcÚ.


Ing. Vranová, novozvolená hlavná kontrolórka – poďakovala poslancom na dôveru. Funkciu
HK bude vykonávať nezávisle a pri riešení problémov bude ústretová a nápomocná.



Ing. Jakab, končiaci hlavný kontrolór – ďakuje za spoluprácu, želá úspechy v práci orgánom
obce, zamestnancom a novej hlavnej kontrolórke.
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Starosta – poďakovanie kandidátom za účasť vo voľbách hlavného kontrolóra. Poďakovanie
Ing. Jakabovi za spoluprácu, mnoho problémov sa podarilo vyriešiť. Prianie všetkého dobrého
Ing. Vranovej v jej práci hlavnej kontrolórky.

K bodu 8/
 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 17.50 hod.

V Lovinobani dňa 1. 8. 2014
Zapísal:

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu

Overovatelia: Pavol Gabľas

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

Ján Uhrin

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

Ing. Marian Lenhard, starosta obce, v.r.

…………………
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