Zápisnica č. 6/2018
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.10.2018
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prítomných poslancov:Ďurčová Emília, Horecký Branislav, Samcová Eva, Loderer Peter
Počet neprítomných poslancov: Patrik Niník,
Oneskorený príchod poslanca: Loderer Peter – príchod 17:05

PROGRAM:
Zahájenie
Schvaľovanie predloženého programu rokovania obecného zastupiteľstva
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa uznesení a zápisnice
Schvaľovanie zmeny dátumu vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Nezbudská
Lúčka – dátum 26.11.2018 schválený uznesením č. 32/2018 zo dňa 22.10.2018 nespĺňa
podmienky stanovené v § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
6. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
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Zápisnica č. 6/2018
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.10.2018
K bodu č. 1: Zahájenie
Prítomných privítala starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, ktorá zasadnutie
obecného zastupiteľstva viedla. Upozornila na skutočnosť, že zo zastupiteľstva sa robí zvukový
aj video záznam. Skonštatovala, že sú prítomní 4 z 5 poslancov a teda zastupiteľstvo je
uznesenia schopné a prešla k druhému bodu rokovania.
Poznámka: Obecné zastupiteľstvo sa nahráva na základe Základného práva na prijímanie a
rozširovanie informácií podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a právo podľa čl. 10
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.Obecné zastupiteľstvo je takmer
vždy verejné, na základe vyhotovených záznamov môžu občania obce priamo kontrolovať
činnosť úradu a poslancov.
K bodu č. 2: Schvaľovanie predloženého programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila prítomným poslancom na schvaľovanie program rokovania obecného
zastupiteľstva a zároveň ich vyzvala k prípadnému doplneniu programu rokovania. Nakoľko
žiaden z poslancov nemal bod na doplnenie prešlo sa k hlasovaniu.
Po tom ako starostka vyzvala poslancov k schvaľovaniu programu rokovania Obecného
zastupiteľstva, poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 3 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÍ – 2 – Niník Patrik, Loderer Peter
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 38/2018 v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 6. obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 3: Schvaľovanie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Horecký Branislav, Eva Samcová
Starostka dala schvaľovať poslancov navrhnutých na overovanie zápisnice. Poslanci sa vyjadrili
nasledovne:
ZA 3 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÍ – 2 – Niník Patrik, Loderer Peter
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 39/2018 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení
v z. n. p. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice Horecký Branislav, Eva
Samcová.
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K bodu č. 4: Určenie zapisovateľa uznesení a zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice a uznesení bola určená Mgr. Kristína Tučníková, poslanci určenie
zapisovateľky zobrali na vedomie.
K bodu č. 5: Schvaľovanie zmeny dátumu vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce
Nezbudská Lúčka – dátum 26.11.2018 schválený uznesením č. 32/2018 zo dňa
22.10.2018 nespĺňa podmienky stanovené v § 18a ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Starostka informovala poslancov o skutočnosti, že dátum voľby hlavného kontrolóra 26.11.2018,
ktorý poslanci schválili na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 22.10.2018 nespĺňa podmienky
stanovené zákonom, nakoľko by nebola dodržaná lehota 40 dní od zverejnenia do konania voľby
hlavného kontrolóra. V súvislosti s tým uviedla, že je potrebné zrušiť platnosť pôvodného
uznesenia a schváliť novým uznesením nový termín konania voľby hlavného kontrolóra, ktorý
bude spĺňať zákonné lehoty.
Následne starostka predostrela vyhovujúce termíny zverejnenia voľby hlavného kontrolóra
a termín samotnej voľby a vyzvala poslancov k diskusii a návrhom z ich strany.
Diskusia o termínoch, o informovaní poslancov o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra, o 40
dňovej lehote od zverejnenia voľby hlavného kontrolóra do jej konania.
Starostka ukončila diskusiu a vyzvala poslancov k hlasovaniu o voľbách hlavného kontrolóra
obce.
ZA – 3 - Branislav Horecký, Emília Ďurčová, Eva Samcová
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 1 - Peter Loderer
NEPRÍTOMNÍ – 1 - Niník Patrik
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 40/2018 v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka ruší uznesenie č. 32/2018 zo dňa 22.10.2018 a
I.
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)
„Voľbu hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“,
ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to verejným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva.
Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka určilo
hlavnému kontrolórovi obce Nezbudská Lúčka pracovný úväzok 0,13 hod, t.j. 4,87 hodín
týždenne.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí zaslať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14
dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra, t.j. do 26.11.2018 na adresu: Obec
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Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, alebo odovzdať osobne na obecnom úrade
v Nezbudskej Lúčke počas úradných hodinách v zalepenej obálke s označením:
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NEZBUDSKÁ LÚČKA –
NEOTVÁRAŤ“.
II.
žiada
starostku obce Nezbudská Lúčka zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra uvedené
v I. bode tohto uznesenia na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a do novín Žilinský
Večerník.
Príloha Uznesenia č. 40/2018: Inzerát na voľbu hlavného kontrolóra, v ktorom sú uvedené
kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra

K bodu č. 6:Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zastupiteľstvo.

Overovatelia zápisnice:
Samcová Eva
____________________________
Horecký Branislav ________________________
Zapísala: Mgr. Kristína Tučníková

V Nezbudskej Lúčke, 29.10.2018

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
Podrobnejšie informácie o priebehu zastupiteľstva sú dostupné na zvukovom a audio zázname.
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