Uznesenie č. 35/2016
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ratková
zo dňa 27.09.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Obecné zastupiteľstvo Obce Ratková podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.08.2016.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Hirková Mária, Poprocký Marcel, Harvan Peter, Brindzák Arpád,
Brindzák Vojtech

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

Uznesenie č. 36/2016
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ratková
zo dňa 27.09.2016
___________________________________________________________________________
K bodu 4: Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce
Ratková

Obecné zastupiteľstvo Obce Ratková v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. v y h l a s u j e
na deň 09.12.2016 voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva Obce Ratková v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ratkovej o 15:00 hod.

II. u r č u j e
pracovný úväzok vo výške 0,2 prac úväzku s nástupom do práce 1. januára 2017.
III.

schvaľuje

požiadavky, spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Ratková
a) kvalifikačné predpoklady
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) požadované doklady
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie kandidáta , že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c) spôsob vykonania voľby
- posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí komisia obecného zastupiteľstva Obce
Ratková , menovaná na otvorenie a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra Obce Ratková, zložená z poslancov obecného zastupiteľstva Obce
Ratková, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Ratková,
- kandidátom zaradeným do zoznamu uchádzačov bude najmenej tri dni pred konaním voľby
zaslaná písomná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra,
- každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Ratková na
vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva Obce Ratková v časovom rozsahu
maximálne 5 minút,
- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné
zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
dvaja kandidáti , ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov

do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom
kole je zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Obecné zastupiteľstvo si súčasne vyhradzuje
právo nevybrať ani jedného z kandidátov a vyhlásiť nové výberové konanie.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi v uzavretej obálke označenej „VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ„ je potrebné zaslať na adresu: Obec Ratková,
Ratková 1, 982 65 Ratková, prípadne osobne doručiť do podateľne Obecného úradu v Ratkovej,
Ratková č.1, 982 65 Ratková, najneskôr do 25.10.2016, v prípade osobného doručenia do 15:00 hod.

IV. menuje
výberovú komisiu na otvorenie a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Ratková, v zložení – poslanci obecného zastupiteľstva Obce Ratková:
- Arpád Brindzák
- Mária Hirková
- Vojtech Brindzák
- Marcel Poprocký
- Peter Harvan

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Hirková Mária, Poprocký Marcel, Harvan Peter, Brindzák Arpád,
Brindzák Vojtech

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

Uznesenie č. 37/2016
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ratková
zo dňa 27.09.2016
___________________________________________________________________________
K bodu 5: Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Ratková.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ratková v súlade s § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
na území Obce Ratková podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 12.10.2016.

odpadmi

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Hirková Mária, Poprocký Marcel, Harvan Peter, Brindzák Arpád,
Brindzák Vojtech

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

Uznesenie č. 38/2016
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ratková
zo dňa 27.09.2016
___________________________________________________________________________
K bodu 6: Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Ratková v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2016 na základe predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Hirková Mária, Poprocký Marcel, Harvan Peter, Brindzák Arpád,
Brindzák Vojtech

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

