Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 10. októbra 2008
Prítomní:
podľa priloženej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra
Organizačné otázky
Záver

Otvorenie zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr.
Ladislav Kottlík. V úvode privítal prítomných členov OZ a predniesol návrh programu
zasadnutia. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ,
neprítomní sú p. Hanzelíková a p. Ing. Valaška, a vyhlásil rokovanie za uznášania schopné.
2.

Voľba návrhovej komisie sa overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie navrhol:
Za overovateľov zápisnice navrhol:

Ing. Igora Hlavatého a Ing. Pavla Kováča
Alexeja Janíka a Otíliu Kováčikovú

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa : 0
Do volebnej komisie navrhol:

Hlasovanie:
Prítomní: 9
3.

Ladislava Dojčana, predseda komisie
Zoltána Krizsana, člen komisie
JUDr. Alexandra Vereša, člen komisie

za: 9

proti: 0

zdržali sa : 0

Voľba hlavného kontrolóra

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov so spôsobom hlasovania. Hlasovanie bude
prebiehať tajným hlasovaním na pripravených hlasovacích lístkoch krúžkovaním poradového
čísla pred menom kandidáta. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, t.j. minimálne 6 hlasov.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti ktorí v prvom kole získali najväší počet platných hlasov, v prípade
rovnosti hlasov postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. Potom požiadal členov volebnej komisie, aby
rozdali hlasovacie lístky a zahájili voľby.

Po ukončení hlasovania a vyhodnotení výsledkov hlasovania, predseda volebnej komisie p.
Dojčan prečítal zápisnicu o výsledku hlasovania ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.
Bátora Vojtech
3
2.
JUDr. Bóbová Gabriela
0
3.
Szárazová Iveta
6
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle bodu 5, § 18a zákona o obecnom zriadení
volí
p. Ivetu Szárazovú, bytom Veľký Kýr, Novozámocká 10, za hlavného kontrolóra obce Veľký
Kýr na obdobie šesť rokov s účinnosťou od 13. 10. 2008.
Uznesenie č. 121/2008-OZ
Pán starosta ďalej predniesol, že zvolená kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra je
v pracovnom pomere a preto ešte v prihláške žiadala OZ v zmysle ods. 1 § 18 zákona
o obecnom zriadení o povolenie vykonávať inú zárobkovú činnosť.
Hlasovanie za súhlas s výkonom inej zárobkovej činnosti:
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa : 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie,
že zvolený kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce je v pracovnom pomere a
schvaľuje,
aby funkciu hlavného kontrolóra vykonávala popri svojom zamestnaní.
Uznesenie č. 122/2008-OZ
4. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 14. 10. 2008

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice:

Alexej Janík

……………………………

Otília Kováčiková

……………………………

