ZÁPISNICA č. 5/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.09.2021
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško- neprítomný PN
Karol Kosa
Juraj Majtán
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur
Ing. Jozef Povrazník- neprítomný ospravedlnený
Ing. Jana Brezániová kontrolórka obce
K bodu č. 1.:
Zasadnutie otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, ktorá oznámila, že
na základe listiny prítomných je na zastupiteľstve sedem poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Ľubomíra Fürbergera a Milana Mikla, za zapisovateľa Janu
Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 23.09.2021 o 1700 v zasadačke obecného
úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý obsahuje 9
bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Voľba hlavného kontrolóra obce Višňové.
4.Rôzne.
5. Záver rokovania.
V zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a podľa
§5 ods.7 rokovacieho poriadku dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného
zastupiteľstva:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Voľba hlavného kontrolóra obce Višňové.
8. Rôzne.
9 Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
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K bodu č.3: Voľba hlavného kontrolóra obce Višňové.
Na rokovaní obecného zastupiteľstva zo dňa 24.06.2021 bolo uznesením 18/2021 schválené
vyhlásenie výberového konania na funkciu – hlavný kontrolór obce na deň 23.09.2021 a
zároveň boli schválené podmienky výberového konania na obsadenie pracovnej pozície
hlavného kontrolóra.
V zmysle §18 štatútu obce odsek 1 Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, v ktorej vykonáva
kontrolu úloh v obci vyplývajúcich spôsobnosti obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva
obecné zastupiteľstvo obce. Obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov a jeho
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je uvedená ako deň nástupu do práce.
Obec Višňové v zmysle §18 a Zákona o obecnom zriadení vyhlásila výberové konanie na
pozíciu hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom miestne obvyklým 40 dní pred dňom
konania voľby.
Na základe uvedeného na obec bola doručená 1 žiadosť na pozíciu hlavného kontrolóra.
Záujemcom o pozíciu hlavného kontrolóra je: Ing. Jana Brezániová.
Pri voľbe hlavného kontrolóra budú poslanci vychádzať z priložených listinných materiálov,
ktoré sú súčasťou žiadosti o pozíciu hlavného kontrolóra a ktoré boli doručené poslancom
obecného zastupiteľstva
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení žiadosti Ing. Jany Brezániovej o pozíciu
hlavného kontrolóra obce Višňové.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 23/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do funkcie hlavného kontrolóra
obce Višňové Ing. Janu Brezániovú..
K bodu č. 4: Rôzne.
V tomto bode neboli prejednané žiadne žiadosti.
K bodu č. 5: Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce v znení zmien, tak ako bol na zasadnutí schválený, bol vyčerpaný a preto
poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Jana Rosincová
Overovatelia:

Ľubomír Fürberger ..............................................
Milan Miklo

..............................................

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis uznesení zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.9.2021

Uznesenie č. 22/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č.23/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do funkcie hlavného kontrolóra obce
Višňové Ing. Janu Brezániovú.

