
 
Zápisnica 

 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa 14.4.2021 

__________________________________________________________________________________ 
                                  
Prítomní:                      z 7 poslancov bolo prítomných 5 poslancov  
                                      viď prezenčná listina 
 
Ospravedlnení:          Ing. Jana Barteková, Milan Kramár 
 
Neospravedlnení:    / 
  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvorila starostka obce Nevidzany Kristína 
Bónová, ktorá privítala prítomných poslancov a skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, keďže sa zasadnutia zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov OZ.  
 
Starostka obce určila za : 
- zapisovateľku zápisnice pracovníčku obce Klaudiu Kováčovú. 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Ing. Erik Blaško, Peter Očadlík  
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Peter Strieška, Ľubica Striešková 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5    Hlasovali: 5    za: 5,     proti: 0,   zdržal sa: 0,       
 
 
Starostka obce uviedla, že zverejnený program má len jeden bod programu a to Vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra obce Nevidzany na funkčné obdobie 2021- 2027 a dala hlasovať za program 
rokovania OZ tak ako bol aj zverejnený: 
 
      1.   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nevidzany na funkčné obdobie  
            2021-2027. 
            Záver. 
 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5    Hlasovali: 5    za: 5,     proti: 0,   zdržal sa: 0,    
 
 
K bodu 1: 
Na úvod rozpravy k tomuto bodu starostka obce podala prítomným poslancom OZ základné 
informácie, ktoré sa spájajú s voľbou hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva 
obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra 
je stanovené na obdobie šiestich rokov. Následne Obecné zastupiteľstvo bez pripomienok hlasovaním 
vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nevidzany na 26. mája 2021 počas zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch. Kandidáti sú povinní doručiť svoje prihlášky na funkciu 
hlavného kontrolóra obce Nevidzany spolu s prílohami poštou na adresu Obecný úrad, Nevidzany 106, 
951 62 Nevidzany alebo osobne na Obecný úrad v Nevidzanoch najneskôr do 12. mája 2021 do 12:00 
hod. v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ“. 
Prihláška musí obsahovať: 
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, elektronický a telefónny kontakt, 
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane  
  osobných údajov v platnom znení, za účelom vykonania voľby na rokovaní obecného  
  zastupiteľstva 



- prílohy: - profesijný životopis, úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom  
  vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo údaje potrebné  
   k vyžiadaniu výpisu z registra trestov obcou 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony 
Predpoklady na výkon funkcie: 
- kvalifikačný predpoklad je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy je vítaná 
 
Uznesenie č.71/2021    
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
 
Záver. 
Na záver  starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončila. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                Kristína Bónová 
                                                                                                              starostka obce  

 
 
 
Zapísala: Klaudia Kováčová 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Ing. Erik Blaško, ........................................................... 
 
Peter Očadlík, ............................................................... 
 


