UZNESENIE Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 215 zo dňa 8.3.2009

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
–

Mgr. Martina Klempay a p. Jozefa Grohoľa za overovateľov zápisnice

v Tulčíku dňa 10.3.2009

UZNESENIE Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 216 zo dňa 8.3.2009

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
–

p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesní

v Tulčíku dňa 10.3.2009

UZNESENIE Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 217 zo dňa 8.3.2009

Obecné zastupiteľstvo :
1. Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Tulčík na deň 30.04.2009.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej
obálke s nápisom „ Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať „ s uvedením adresy kandidáta
na hlavného kontrolóra obce, najneskôr 17.04.2009 do 15.30 hod. na adresu :
Obec Tulčík, Obecný úrad č. 178
082 13 Tulčík
2. Uznáša sa na tom, že kandidát na hlavného kontrolóra musí mať ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie.
3. Ustanovuje, že prihláška musí obsahovať údaje :
a) osobné údaje
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko

b) dosiahnuté najvyššie vzdelanie
c) prax
d) informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť
Súčasťou prihlášky je:
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní
- odpis resp. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Prílohou prihlášky je štruktúrovaný životopis.
4. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na 4 hodiny týždenne.
5. Súhlasí s tým, že hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.
6. Ustanovuje nasledujúce podrobnosti o spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra:
a) voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tulčíku,
b) každý kandidát na hlavného kontrolóra pokiaľ o to požiada, môže vystúpiť pred voľbou
so svojou prezentáciou v rozsahu do 10 min. Taktiež každý poslanec môže každému kandidátovi
na hlavného kontrolóra položiť otázku v súvislosti s jeho kandidatúrou,
c) pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá
riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby,
d) na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia vydá poslancom,
e) hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení
podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena
a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce Tulčík,
f) na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky,
g) platný hlasovací lístok je ten, ktorý je :
- na predpísanom tlačive
- so zakrúžkovaním poradového čísla iba jedného kandidáta,
h) poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, pokiaľ je čitateľný. Na prečiarknuté
alebo dopísané mená sa neprihliada,
ch) na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva. 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 podľa bodu 6 písm. g. 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,
i) volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje :
počet vydaných hlasovacích lístkov
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov
- výsledok voľby, resp. II. kolo voľby
- meno zvoleného kandidáta

j) volebná komisia pred začatím voľby:
− vyradí z voľby kandidáta, ktorý podal prihlášku oneskorene
− vyradí z voľby kandidáta, ktorého prihláška neobsahuje stanovené údaje a prílohy
− vyradí z voľby kandidáta, ktorý nespĺňa stanovené vzdelanie,
k) volebná komisia pred začatím voľby oboznámi poslancov so základnými údajmi
kandidátov uvedenými v prihláške podľa bodu 3 tohoto uznesenia,
l) osobná neprítomnosť kandidáta na zasadnutí OZ, na ktorom sa koná voľba hlavného
kontrolóra , nie je dôvodom na jeho vyradenie z voľby na funkciu hlavného kontrolóra.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.04.2009.
Starostkou obce bude kandidátom, ktorí podali písomné prihlášky doručená pozvánka najneskôr
7 dní pred dňom konania voľby, na ktorej budú mať upresnené miesto a čas konania voľby.

7. Odporúča starostke obce zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra
na úradnej tabuli najmenej 40 dni pred dňom konania voľby t.j. od 21.03.2009 do 30.04.2009.

v Tulčíku dňa 10.3.2009

