
Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  
11. marca 2016 

________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia: 16:00 hod. 
Desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Klokočov 
Veronika Haferová. Skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov, čiže 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prítomní: Vlasta Kašíková 
     Monika Jarošová 
     Róbert Vlček 
     Pavol Dedič 

    Jana Foldinová 
    Pavol Čagaľa           

Ospravedlnení: Ing. Radoslav Zajac 
 Jozef Gacho 

Neospravedlnený: Ľuboš Stríž 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:    Vlasta Kašíková, Monika Jarošová 
Overovatelia:             Pavol Čagaľa, Pavol Dedič  
Zapisovateľka:          Mgr. Paula Pápolová   
 
Veronika Haferová /starostka obce/- následne prečítala program rokovania OZ, opýtala sa 
prítomných, či má niekto doplňujúci bod do programu zasadnutia. Do programu rokovania 
nebol doplnený žiadny bod. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania a prijalo uznesenie č. 140/2016.  
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 1 neospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 
 
Bod č. 5 
K bodu Schválenie dátumu voľby kontrolóra, schválenie podmienok voľby kontrolóra,  
spôsob voľby  bola otvorená diskusia 
Anna Koniarová /zamestnanec OU/  – najbližší termín – deň konania voľby hlavného 
kontrolóra je 25. apríla, aby sa dodržala zákonom stanovená lehota 40 dní 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - dohodnúť sa na čase, aby bola čo najväčšia účasť poslancov 
Po diskusii bol stanovený dátum  konania voľby hlavného kontrolóra obce na 29. apríl 2016 
o 15:00 hod.  
Uzávierka prihlášok: Termín: prihlášky do 15. apríla 2015 do 15:30 hod.  
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 
Pracovný úväzok: bol stanovený na 10 hodín týždenne 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - dodal, že sa môže  so zvoleným kontrolórom dohodnúť, ako 
si pracovný čas rozloží 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - navrhuje, aby sa zúžil okruh prihlásených tým, aby 
záujemca o pozíciu kontrolóra obce mal prehľad v účtovnícke a poznal ekonomické veci 
Mgr. Jarmila Šutá /kontrolór obce/ - do podmienok sa nemôže dať že musí byť 
účtovníctvo, alebo kontrolná činnosť. Môže sa dať, napr.: výhodou je prax v účtovníctve, 
v kontrolnej činnosti 



Róbert Vlček /poslanec obce/ - kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného 
kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Nešiel by nad rámec zákona. 
Uchádzači nech si donesú všetky podklady, ktoré by  poslancov mohli ovplyvniť pri výbere 
kontrolóra. 
Doplnenie:  
v bode  3b) – s uvedením pracovných pozícií  
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje doplniť Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti 
všetkých údajov 
Čestné vyhlásenie uchádzača, že všetky predkladané údaje sú pravdivé bolo doplnené  
K prihláške je potrebné priložiť prílohy: neboli doplnené žiadne prílohy 
Termín podávania prihlášok:  je  do 15. 04. 2016 do 15:30 hod. 
Anna Koniarová /pracovníčka obce/ - doplnila, že uchádzači môžu prihlášky odovzdávať 
nielen do kancelárie prvého kontaktu, ale aj zasielať na adresu: Obec Klokočov, Klokočov  
č. 962, 023 22  Klokočov 
Spôsob vykonania voľby: 
Otváranie obálok bude dňa 29.04.2016 
Následne, starostka obce dala hlasovať o možnosti hlasovania voľby kontrolóra – tajné alebo 
verejné hlasovanie. Ako prvé v poradí:  tajné hlasovanie  
ZA: V. Kašíková, P. Dedič, P. Čagaľa, R. Vlček, J. Foldinová, M. Jarošová 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k bodu rokovania uznesenie č. 142/2016, ktoré tvorí 
prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: 6 poslancov ZA, 2 ospravedlnení, 1 neospravedlnený, 0 zdržal sa, 0 proti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Z Á V E R  
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
 
 
 
V Klokočove  11. marec 2016 
 
 
Overovatelia: 
Pavol Dedič ..................................................................... 
 
Pavol Čagaľa..................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
             starostka obce 
 
 


