Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
konaného dňa 14.09.2020
Prítomní poslanci OZ:

Erika Bagócsiová, Rudolf Birdáč, Helena Bystranská,
Silvia Fűriová, Eva Kajtárová, Mgr. Katarína Lőrinczová
Magdaléna Jónášová
Alžbeta Boháčová
Mgr. Peter Nyúl

starostka obce:
zapisovateľka:
advokát:

Program:
1/
Otvorenie zasadnutia, návrh programu rokovania OZ v Šarovciach
2/
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3/
Voľba návrhovej komisie
4/
Určenie termínu výberového konania hlavného kontrolóra obce Šarovce
5/
Interpelácia poslancov
6/
Diskusia
7/
Záver
k bodu 1 – Otvorenie zasadnutia, návrh programu rokovania OZ v Šarovciach
Starostka obce privítala všetkých prítomných na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prítomní boli 6 poslanci. Starostka obce konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné, a prečítala návrh Programu rokovania obecného zastupiteľstva v Šarovciach. Následne
predniesla návrh uznesenia a dala hlasovať.
návrh uznesenia č. 12/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, schvaľuje Program rokovania 12. zasadnutia obecného
zastupiteľstva .
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu 2 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starostka určila E. Bagócsiovú a R. Birdáča. Za
zapisovateľku určila A. Boháčovú.
Následne prečítala návrh uznesenia a dala hlasovať.
návrh uznesenia č. 12/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, určuje za overovateľov zápisnice E. Bagócsiovú a R.
Birdáča, za zapisovateľku A. Boháčovú.
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu 3 - Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, predniesla nasledovné zloženie návrhovej komisie: H . Bystranská a S.
Fűriová. Potom prečítala návrh uznesenia a dala hlasovať.
návrh uznesenia č. 12/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, volí návrhovú komisiu v zložení: H. Bystranská a S.
Fűriová.
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu 4 – Určenie termínu výberového konania hlavného kontrolóra obce Šarovce
Starostka obce odovzdala slovo Mgr. K. Lőrinczovej, ktorá prítomných oboznámila
s materiálom k výberovému konaniu hlavného kontrolóra obce Šarovce. Prečítala dôvodovú
správu a následne „Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce“. Uvedený materiál
bude zverejnený na webovom sídle obce a tiež v týždenníku My – týždeň na Pohroní. Zo strany
poslankyne E. Kajtárovej, bola vznesená pripomienka k prednesenému Výberovému konaniu
na funkciu HK, a to, že výpis z registra trestov na vyššie uvedenú funkciu, by mala žiadať obec,
nemusí ho dokladovať uchádzač ( to znamená, že v prípade že tento nebude doložený, komisia
pri vyhodnotení súťažných podkladov to nevyhodnotí ako prekážku ), v prípade, že uvedený
doklad nebude priložený k prihláške, tento si vyžiada obec.
( Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce – doklad priložený k zápisnici )
Starostka obce, prečítala návrh uznesenia a dala hlasovať.
návrh uznesenia č. 12/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
a) schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šarovce, s pracovným úväzkom
0,40% ( t. j. 16 hodín týždenne ) na deň 29. október 2020
b) určuje komisiu na vyhodnotenie súťažných podkladov – otváranie obálok, v nasledovnom
zložení: predseda – Mgr. K. Lőrinczová, členovia – H. Bystranská, E. Kajtárová, zapisovateľka
– A. Boháčová.
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu 5 – Interpelácia poslancov:

ani jeden poslanec nemal interpeláciu

k bodu 6 – Diskusia:

nikto sa neprihlásil

k bodu 7 – Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Alžbeta Boháčová

…………………………

Overovatelia: Erika Bagócsiová

…………………………

Zapísala:

Rudolf Birdáč

…………………………

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

Magdaléna Jónášová, starostka obce

V Šarovciach, dňa 17.09.2020

