Zápisnica
z mimoriadneho verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 14. februára 2014
Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko, R udolf Veselý, Ing. Iveta
Kanderková , Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj
p.Viera Bebejová
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom a opýtal sa na doplňujúce návrhy.
Nikto sa neprihlásil, hlasovaním „za“, boli všetci prítomní 7 poslanci.
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo navrhnutým programom. Začalo sa prerokovávanie jednotlivých
bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhli: Rudolfa Veselého a Dušana Dvorského.
Hlasovaním „za“ Rudolfa Veselého hlasovali : Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing.
Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj. Zdržal sa : Rudolf Veselý Hlasovaním „za“
Dušana Dvorského hlasovali : Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, R udolf Veselý, Ľubomír Franko
Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj. Zdržal sa Dušan Dvorský.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov:
zapisovateľku Alenu Mišunovú.

Jána Pošteka a Ľubomíra Franku

za

K bodu číslo 4: Určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Podbiel
Starosta obce informoval, že je potrebné informovať o výške pracovného úväzku hlavného
kontrolóra obce Podbiel v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších
predpisov, ktorý je na 0,04 úväzku z riadneho pracovného času. V diskusii sa poslanec Ľubomír
Franko spýtal, na koľko rokov sa volí hlavný kontrolór. Starosta ho informoval, že je to na obdobie
6 rokov. Rudolf Veselý sa spýtal, koľko v čistom to vychádza. Nikto nedal ďalšie otázky.
Hlasovaním „za“ návrh , úväzok hlavného kontrolóra na 0,04 úväzku riadneho pracovného času,
hlasovalo 7 prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta
Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Rudof Veselý.

K bodu číslo 5: Schválenie spôsobu a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Podbiel
Starosta obce informoval, že v materiáloch na zastupiteľstvo poslanci obdržali vypracovaný návrh
pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Spýtal sa na doplňujúce návrhy. Bc Pavol Kudzbel navrhol
doplniť dátum dokedy sa má prihláška doručiť, tj. 13.3.2014 a vypustiť bod 3. Z jeho pohľadu je

bod 3 zbytočný, pretože sa mu zdajú ďalšie predpoklady na voľbu hlavného kontrolóra
obmedzujúce. Veď všetky podmienky vyplývajú zo zákona. Starosta obce hovoril, že komisia na
posúdenie prihlášok, bude vytvorená zo všetkých poslancov, ktorí budú vyhodnocovať uchádzača
pri predbežnom posúdení prihlášok. Bude sa každá jedna posudzovať a vyhodnocovať, samotnými
poslancami. Bc. Pavol Kudzbel podotkol, že pri otváraní obálok a ich posudzovaní, uchádzači,
ktorý nesplnili podmienky z bodu 3, budú týmito podmienkami obm edzený Ing. Iveta Kanderková
povedala, že materiál je veľmi dobre pripravený už v bode 2, a tiež žiadala vypustiť bod 3, lebo je
nad rámec. Postačuje bod 2. Poslanec Pavol Loffaj sa prikláňal k bodu 1 a 2 , bod 3 nemusí byť
podmienkou. Poslanci sa rozprávali o podmienkach. Poslanec R udolf Veselý, povedal, že mu vadí
v bode 3, 3- ročná prax v štátnej alebo verejnej správe. Poslanec Dušan Dvorský dodal, že 3 roky
nikoho nediskriminuje. Poslanec Ján Poštek povedal, že sa ani nezamýšla na tým, že bod 3
záujemcov odradí, je potrebné zmysluplné uznesenie a je na poslancoch, aké kritériá pre voľbu
vytvoria. Poslanec R udolf Veselý navrhol v bode 3 zrušiť len 3 roky praxe ostatné nechať.
Starosta podal tento návrh podľa najlepšieho vedomia a podmienky v bode 3, sú len
pomocné vodítko pre poslancov.
Hlasovalo sa o pôvodnom návrhu . Za hlasovali poslanci :Dušan Dvorský , Ján Poštek. Proti boli
posalnci :Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj , Ľubomír Franko, Rudolf
Veselý. N ávrh neprešiel.
Pri hlasovaní o druhom návrhu v znení.....písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami
a prílohami doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania t.j. 13.03.2014 a vypustiť bod 3 „ďalšie
predpoklady“, hlasovaním za : Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj , zdržal sa
hlasovania R udolf Veselý, proti : Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko . Návrh neprešiel.
Hlasovaním za tretí návrh Rudolfa Veselého, ktorý navrhol doplniť pôvodný návrh a to
v znení.... s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania t.j.
13.03.2014 a v bode 3, vypustiť časť,, 3 roky praxe pre verejnú a štátnu správu“. Bod „ďalšie
predpoklady“ ostal v takejto podobe:
- prax v ekonomickej alebo kontrolnej činnosti
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií, právnických osôb, znalosť zákona o finančnej kontrole, o účtovníctve,
o majetku obcí, o sťažnostiach prislúchajúcich právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača
- termín konania voľby na 27.03.2014
Hlasovaním za predložený návrh : Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj Rudolf
Veselý, Ján Poštek, Ľubomír Franko . Proti bol Dušan Dvorský. Návrh prešiel. Starosta obce
skonštatoval a informoval, že voľba hlavného kontrolóra bude 27.3.2014 na zasadnutí OZ. Predtým
sa stretnú na pracovnom stretnutí všetci poslanci, prekontrolujú jednotlivé prihlášky, či spĺňajú
podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra obce.

K bodu číslo 6 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

2

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Franko
Ján Poštek

Prílohy :

- uznesenie číslo 13,14
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- podmienky voľby hlavného kontrórlora
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