
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.01.2019 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

4. Voľba komisie na výberové konanie Hlavného kontrolóra 

5. Informácie o územnom pláne obce Beloveža /Zmeny  a  Doplnky .č1/  

6. Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Ing. Milošovi Mikulovi za rok 

2018 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beloveža otvoril starosta obce Jozef Kostura, 

privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Konštatoval, že je prítomných 7 poslancov, OZ je 

uznášania schopné. K predloženému programu bol  zástupcom starostu obce Ing. Martinom 

Nemcom navrhnutý ešte jeden bod programu a to: Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce 

Ing. Miloša Mikulu. 

Poslanci  program ako celok,  jednohlasne /7 hlasmi / schválili  

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa starosta určil Mgr. Janu Semanovú . Za overovateľov zápisnice boli určení 

Ing. Martin Nemec a Ing. Daniel Ščasný 
 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

          K 28.12.2018 sa Ing. Miloš Mikula písomne vzdal funkcie hlavného kontrolóra obce Beloveža. Podľa  

§ 18a  ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“) ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a) /t. 

j. vzdaním sa funkcie/, vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr 

do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Deň konania voľby hlavného kontrolóra 

musí byť v zmysle § 18a ods. 2 vyhlásený Obecným zastupiteľstvom v Beloveži (ďalej len „ObZ“) na 

úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým (napr. na webovej stránke obce a inzerciou v miestnej tlači a 

pod.) najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.  

         Obecné zastupiteľstvo v Beloveži uznesením určí ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 

hlavného kontrolóra, ako aj o náležitostiach prihlášky. 

 

        V zmysle ustanovenia § 18a odsek 5 zákona o obecnom zriadení hlavného kontrolóra volí obecné 

zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce. ObZ určí aj dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra.   

 

         Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na  zasadnutí ObZ v Beloveži dňa 25.02.2019. Kandidát na 

funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania 

volieb na Obecný úrad v Beloveži (t. j. do 11.02.2019). Súčasťou prihlášky musí byť aj výpis z registra 



trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Nástup do funkcie hlavného kontrolóra bude 

01.03.2019.  

 

         V zmysle § 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného 

kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Rozsah pracovného času hlavného kontrolóra 

v zmysle § 18a ods. 6 zákona o obecnom zriadení bude 20 hod. mesačne.  

 

 Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať: 

 

- meno a priezvisko, 

- titul, 

- dátum narodenia, 

- trvalé bydlisko, 

- telefonický kontakt, 

- e-mailový kontakt, 

- overenú kópiu dokladov o dosiahnutom  najvyššom vzdelaní, 

- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, ak ich kandidát absolvoval, 

- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania prihlášky, 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov, 

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra obce Beloveža. 

 

             Ďalšie predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

 

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obcí, zákon o finančnej kontrole, zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach a ďalších 

právnych predpisov  týkajúcich sa činnosti obce 

- užívateľské ovládanie počítača, 

- občianska a morálna bezúhonnosť. 

 

Plat hlavného kontrolóra bude stanovený v zmysle § 18c zákona o obecnom zriadení.  

 

Uzávierka prihlášok je stanovená na deň 11.02.2019. V prípade zaslania prihlášky poštou je 

rozhodujúci dátum na pečiatke pošty.  

 

          Otváranie obálok s prihláškami a kontrolu splnenia podmienok vykoná zvolená 3- členná komisia 

obecného zastupiteľstva dňa 13.02.2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Beloveži. O výsledku spíše 

komisia zápisnicu,  ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať na rokovanie obecného 

zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Kandidáti, ktorí splnia stanovené 

podmienky, budú abecedne zoradení a dňa 25.02.2019 budú mať možnosť osobnej prezentácie na zasadnutí 

ObZ. Kandidáti na hlavného kontrolóra, ktorí nesplnili stanovené podmienky, budú o tejto skutočnosti 

volebnou komisiou bezodkladne po otvorení obálok písomne informovaní.  

 

Spôsob prezentácie kandidátov a voľby hlavného kontrolóra na ObZ: 

 

Kandidáti, ktorí splnili stanovené podmienky, v abecednom poradí podľa priezviska  budú mať 

možnosť predstaviť poslancom ObZ svoj zámer, s ktorým kandidujú na pozíciu hlavného kontrolóra. 

Časový limit na prezentáciu jedného kandidáta je maximálne 10 minút.  Po prezentácií budú kandidáti 

odpovedať na otázky poslancov ObZ súvisiacimi s výkonom funkcie hlavného kontrolóra. 

 



        Podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z 

kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, 

do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 

prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných 

hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 

hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. 

 

 

4. Voľba komisie na výberové konanie Hlavného kontrolóra 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva určili  volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce 

Beloveža s počtom členov 3 v zložení: 

Ing. Martin Nemec 

Lukáš Tiš 

Mgr. Jaroslav Marko 

 náhradník volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Beloveža:  Ing. Daniel Ščasný 

5. Informácie o územnom pláne obce Beloveža /Zmeny  a  Doplnky .č1/  

 

Z dôvodu  plánovanej výstavby parkoviska pri obecnom cintoríne a obecného kompostoviska,  

je potrebné vysporiadať parcely, ktoré sú v správe SPF, a zahrnúť ich do ÚPO.  

Starosta obce  vyzval obecné zastupiteľstvo, aby sa podrobnejšie oboznámili z aktualizáciou   

územného plánu obce, preto poveril všetkých poslancov OZ, aby sa opätovne stretli 19.1.2019 na 

obecnom úrade a navrhli komplexné zmeny a doplnky k ÚPO.  
 

 

6. Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce  

 

Zástupca starostu obce Ing. Martin Nemec navrhol odmenu pre hlavného kontrolóra obce Ing. 

Milošovi Mikulovi, za doterajšiu prácu za rok 2018 vo výške 30% z úhrnnej sumy platov 

vyplatených hlavnému kontrolórovi za rok 2018. 

 Poslanci tento návrh jednohlasne /7 hlasmi / schválili 

 

7. Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje organizovanie Fašiangovej zabíjačky, ktorá je plánovaná  

na  2. marca 2019 

Starosta obce poveruje poslancov OZ na vykonanie pravidelného odpočtu vodomerov, ako aj 

prípadnú aktualizáciu zmlúv na odber vody z verejného vodovodu. Odpočet vodomerov je 

potrebné vykonať najneskôr do 28.02.2019. 

 

8. Diskusia 

 

V diskusii sa poslanci OZ zaoberali otázkou dokončenia obecnej kanalizácie a ČOV, ktorá je 

vo výstavbe už od roku 2002.  Zhodli sa, že najvýhodnejším riešením  čo sa týka energetickej 

náročnosti by bolo nepokračovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorou bola tlaková 



technológia kanalizácie, ale navrhnúť a požiadať o zmenu stavby pred  jej dokončením a teda 

dokončiť stavbu na  základe spádovej t.j.  technológie. 

 

9. Záver 
 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval 

prítomným za účasť . 

 
 

 

Zapisovateľka:  

 

Mgr. Jana Semanová  ................................................. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Martin Nemec                        ................................................... 

 

 

Ing. Daniel Ščasný                       .................................................... 


