
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 22.02.2019 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:  

A) BERIE NA VEDOMIE 

31/2019 – písm. f) body č. 6-11 o postupe voľby hlavného kontrolóra. 

 

B) SCHVAĽUJE  

13/2019 – doplnenie bodu programu č. 4 rokovania obecného zastupiteľstva o voľbu 

členov do Mandátovej komisie Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove; 

14/2019 – program rokovania obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č.4 o voľbu 

členov do Mandátovej komisie Obecného zastupiteľstva; 

15/2019 – odvolanie členov Rady školy pri Základnej škole v Hornom Vadičove 

delegovaných zriaďovateľom, a to: J. Pavlusíka, M. Majčína a Mgr. B. Janíka 

k 28.02.2019; 

16/2019 – delegovanie S. Zajaca, Z. Mičundovej a Mgr. Boženy Minárikovej do Rady 

školy pri Základnej škole v Hornom Vadičove od 01.03.2019; 

17/2019 -  odvolanie M. Kubíka z Rady školy pri Materskej škole v Hornom Vadičove 

k 28.02.2019; 

18/2019 – delegovanie Mgr. M. Kvašňovského do Rady školy pri Materskej škole 

v Hornom Vadičove od 01.03.2019; 

19/2019 – odvolanie J. Harceka z Rady Centra voľného času v Hornom Vadičove od 

28.02.2019; 

20/2019 – delegovanie V. Kubaščíka do Rady Centra voľného času v Hornom 

Vadičove od 01.03.2019; 

21/2019 – členov Volebnej komisie Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove: 

JUDr. A. Kubaščíka, V. Kubaščíka a Z. Mičundovú; 

22/2019 – členov Návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove: 

Ing. A. Berešíka, Mgr. B. Minárikovú a Mgr. M. Kvašňovského; 

23/2019 – členov Mandátovej komisie Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove: 

Mgr. E. Kuriakovú, M. Majčína a S. Zajaca;  

24/2019 – prelomenie pozastavenia výkonu uznesenie č. 3/2019 starostu obce Horný 

Vadičov; 

25/2019 – preložené kvalifikačné predpoklady uchádzača o post hlavného kontrolóra 

obce Horný Vadičov: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického 

smeru, znalosť základných noriem samosprávy, prax aspoň 5 rokov v kontrole alebo 

samospráve, uchádzač nesmie podnikať; 

26/2019 – náležitosti prihlášky kandidáta na post hlavného kontrolóra obce Horný 

Vadičov: osobné údaje kandidáta, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, 

úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace, čestné prehlásenie o nepodnikaní, súhlas zamestnávateľa 

s pribratím ďalšieho pracovného úväzku. Prihlášku je potrebné odovzdať v termíne do 

01.04.2019 do 15:00hod. na Obecný úrad v Hornom Vadičove č. 160, v obálke 

s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ. 

27/2019 – pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na 7 hod./ týždeň (28 

hodín/mesiac), čo predstavuje 18,67%.  



28/2019 – podanie prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov 

najneskôr dňa 01.04.2019 do 15:00hod. 

29/2019 – prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra obce podané do 01.04.2019 do 

15:00hod. bude otvárať Ekonomická komisia Obecného zastupiteľstva v Hornom 

Vadičove dňa 01.04.2019 o 16:00hod. 

30/2019 – voľba hlavného kontrolóra obce prebehne na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Hornom Vadičove dňa 15.04.2019. 

31/2019 – nasledovný postup voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov: 

Bod 1: Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú prebiehať tajným hlasovaním.  

Bod 2: Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu. 

Bod 3: Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia 

jednotlivých kandidátov v deň konania volieb, kandidáti sa budú prezentovať v poradí, 

v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad. 

Bod 4: Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného 

kontrolóra. Každý poslanec obecného zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami 

jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými 

číslami a obálkou. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, 

ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej 

volebnej urny.  

Bod 5: Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len 

jedno poradové číslo s menom kandidáta. 

Bod 6: Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva (t.j. min. 5 platných 

hlasov). 

Bod 7: Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy 

a o výsledku 1. kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať počet 

odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet platných hlasov pre jednotlivých 

kandidátov. Výsledok hlasovania komisia oznámi obecnému zastupiteľstvu. 

Bod 8: Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 

2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali 

najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci 

kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

Bod 9: Medzi prvým a druhým kolom volieb bude minimálne polhodinová prestávka, 

počas ktorej kompetentní pracovníci obecného úradu pripravia hlasovacie lístky 

s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb. Pre voľby v 2. kole sa 

primerane použije procesný postup ako v 1. kole. 

Bod 10: V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov. 

Bod 11: Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom. 


