Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 26. marca 2019
Prítom ní:
Poslanci:

Ďalší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
M ichal Sitek, Jo zef Krúpa, Jo z ef K orčuška a R astislav M alatinka,
O spravedlnený: Bc. Pavol K udzbel, M gr. Dávid K anderka, JUDr. Ľubom ír
Kuboš
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítom ných občanov.
Skonštatoval, že sú prítom ní štyria poslanci a OZ je uznášaniaschopné.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body program u rokovania OZ. N ik z prítom ných nem al pripom ienky.
Za navrhnutý program rokovania hlasovali všetci štyria prítom ní poslanci (M ichal Sitek, Jo zef
Krúpa, Jo z ef K orčuška a R astislav M alatinka).

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej kom isie starosta navrhol Jozefa Krupu a Jozefa K orčušku. Za Jozefa Krupu
hlasovali všetci štyria poslanci: (M ichal Sitek, Jo zef Krúpa, Jo zef K orčuška a R astislav M alatinka).
Za Jozefa Korčušku hlasovali traja poslanci (M ichal Sitek, Jo zef K rúpa a R astislav M alatinka).
Jo z ef K orčuška sa hlasovania zdržal
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice R astislava M alatinku a M ichala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru U rsínyovú.

K bodu číslo 4: Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta prítom ných inform oval, že na obec bola doručená jed n a žiadosť. D ňa 19.3.2019 sa na
obecnom úrade uskutočnilo otváranie obálok a kontrola splnenia podm ienok pre voľbu hlavného
kontrolóra obce, ktorého sa zúčastnili poslanci OZ a je z neho spísaná aj zápisnica. Skonštatoval, že
uchádzač Ing. M iroslav Bulla splnil požiadavky na výkon tejto funkcie a vyzval ho, aby vystúpil na
rokovaní OZ.
Ing. M iroslav Bulla prítom ným predstavil svoje plány vo funkcii hlavného kontrolóra obce, medzi
ktoré bude patriť kontrola dodržiavania sm erníc, nariadení VZN a interných predpisov obce,
efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov, spôsoby
vybavovania žiadostí
a sťažností. V yhlásil, že svoju funkciu bude vykonávať nestranne a bude konať podľa najlepšieho

vedom ia a svedom ia. V yjadril počudovanie, prečo sa na funkciu hlavného kontrolóra neprihlásili aj
ďalší záujem covia.
Rastislav M alatinka odpovedal, že občania vo všeobecnosti nem ajú záujem o verejné veci a m ožno
m ajú dojem , že všetko je v poriadku. Jo z ef K orčuška uviedol, že väčšina ľudí v obci sú zam estnaní
a popri práci im na takúto funkciu nezostane čas. Starosta k tom u poznam enal, že občania, prídu a
vykom unikujú svoje problém y priam o na obecnom úrade a jeh o činnosť sledujú na webovej
stránke. Taktiež poďakoval za prácu bývalém u hlavném u kontrolórovi obce Rastislavovi
M alatinkovi. Jo zef K rúpa, vyslovil uznanie, že Ing. M iroslav B ulla sa chce podujať vykonávať túto
zodpovednú funkciu.
H lasovanie za to, aby sa Ing. M iroslava B ulla stal na ďalšie funkčné obdobie 6 rokov hlavným
kontrolórom obce Podbiel hlasovali všetci štyria poslanci (M ichal Sitek, Jo zef Krúpa, Jo zef
K orčuška a Rastislav M alatinka).
H lasovaniu za uznesenie, v ktorom OZ volí Ing. M iroslava Bullu za hlavného kontrolóra Obce
Podbiel „Z a“ hlasovali všetci štyria poslanci (M ichal Sitek, Jo z e f Krúpa, Jo z ef K orčuška a
R astislav M alatinka).
Starosta skonštatoval, že kandidát Ing. M iroslav Bulla získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov
poslancov a je zvolený za hlavného kontrolóra Obce Podbiel

K bodu č. 5 - Záver
Starosta obce
zastupiteľstva.

poďakoval

O verovatelia zápisnice:

prítom ným

poslancom

za

účasť a ukončil

rokovanie

....... .

R astislav M alatinka

S1a vo ní írTCorčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 22/2019 až 24/2019
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks

2

obecného

