Obec Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
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Zápisnica č. 6/2012/02 M
z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2012
konaného dňa 31.10.2012 o 17.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci:
Jozef Forgáč, Mirka Strmenská, Ján Podhor, Miroslav Hric, Michal Krčula
Neprítomný:
Peter Brezniak (osp.)
Ostatní prítomní:
Iveta Moravčíková
Ing. Monika Kostolná
Jozef Veverica

odborná referentka obecného úradu

Otvorenie
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Ivetu Moravčíkovú, za overovateľov zápisnice
Miroslava Hrica a Michala Krčulu.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí boli
prítomní piati poslanci.
Program
1. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky
2. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce

Doplnenie programu, zmena poradia bodov, konečné znenie programu:
1. Výsledky volieb do samosprávy obcí zo dňa 27.10.2012
2. Sľub poslanca, odovzdanie osvedčenia poslanca
3. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky a vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie:
ZA – 5 poslancov

K bodu č. 1
Výsledky volieb do samosprávy obcí zo dňa 27.10.2012
Dňa 27. októbra 2012 sa v našej obci konali doplnkové voľby za poslanca obecného
zastupiteľstva. Miestna volebná komisia obdržala jednu kandidátnu listinu od Kresťansko demokratického hnutia. Na uvoľnené miesto poslanca kandidoval Jozef Veverica, 65 rokov,
dôchodca. Výsledky volieb boli nasledovné:
Zapísaných voličov:

503

Zúčastnených voličov:

50

Odovzdaných obálok:

50

Odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 44
Návrh na uznesenie č. 84/2012/02 M
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
výsledky volieb do samosprávy obcí dňa 27.10.2012
Hlasovanie:
ZA – 5 poslancov

K bodu č. 2
Sľub poslanca, odovzdanie osvedčenia poslanca
Jozef Veverica zložil zákonom stanovený sľub novozvoleného poslanca našej obce, ktorý
potvrdil aj svojím podpisom. Starosta obce Ladislav Guoth mu k zvoleniu zagratuloval
a odovzdal mu osvedčenie miestnej volebnej komisie.

K bodu č. 3
Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky
Ing. Monika Kostolná sa dňa 24.10.2012 písomne vzdala funkcie hlavného kontrolóra obce
podľa § 18a ods. 8 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ku dňu 24.10.2012.
Zároveň požiadala o ukončenie pracovného pomeru k uvedenému dátumu. Poslanci obecného
zastupiteľstva určili termín volieb hlavného kontrolóra na 10.12.2012 o 17.00 hodine
v zmysle citovaného zákona. Prihlášky je potrebné zaslať do 26.11.2012, obálky budú otvárať
poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí si nového hlavného kontrolóra zvolia na dobu 6 rokov.
K zvoleniu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Návrh na uznesenie č. 85/2012/02 M
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
že hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Kostolná sa písomne vzdala funkcie dňa
24.10.2012
2. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 10. december 2012 s pracovným úväzkom
10 %
Hlasovanie:
ZA – 6 poslancov

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
obce Ladislav Guoth.
Zapísala Iveta Moravčíková.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.
Overovatelia:
Miroslav Hric

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

Michal Krčula

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

Ladislav Guoth

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

Vlachy dňa 31.10.2012

