Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

ZÁPISNICA

zo 22.zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa: 31.08.2020

V Súlovciach dňa: 31.08.2020

Zápisnica
zo 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 28.08.2020
Prítomní poslanci : Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. Július Šuchter
Neprítomný: - Marián Benďák ospravedlnený
Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková
Starosta obce : Ing. Gabriel Svorad
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice a zapisovateľa

určenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Svorad. Privítal
všetkých prítomných a skonštatoval, že rokovanie OZ je uznášania schopné, lebo sú prítomní štyria
poslanci.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu, ktorý bol zverejnený na internetovej
stránke a na úradnej tabuli obce, spýtal sa poslancov, či má niekto k navrhovanému programu
pripomienky. Poslanci nemali žiadne pripomienky a program schválili v tomto znení:
1) Otvorenie.

2) Voľba hlavného kontrolóra.
3) Ukončenie.
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta poslancov: Peter Košela, Ivan Pecháč. Do
návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov: Ivan Pecháč, JUDr.
Július Šuchter, Peter Košela. Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili, určenie
overovateľov zápisnice zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil : Bc. Adriánu
Gabčovú Geršiová.
Prijaté Uznesenie č. 22.161
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a)
b)
c)
d)

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva,
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ivan Pecháč, JUDr. Július Šuchter, Peter Košela
berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Peter Košela, Ivan Pecháč
berie na vedomie určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová.

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

4

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr.
Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.

2. Voľba hlavného kontrolóra.
Druhý bod programu bola voľba hlavného kontrolóra obce. Starosta otvoril obálku od jediného
kandidáta, ktorá bola na obecný úrad doručená 11.8.2020. Prečítal obsah obálky. Požiadavky
vypísané vo výberovom konaní boli splnené. Starosta privítal pani Gabrielu Šiškovú. Pani Šišková
pracuje ako odborná referentka v obci Oponice. Problematika fungovania obcí je jej známa. Má
prax aj ako hlavná kontrolórka. V obci Nitrianska Streda pracuje na dohodu o pracovnej činnosti
ako účtovníčka.
Poslanci pristúpili k voľbe a na funkciu hlavný kontrolór obce jednohlasne zvolili pani
Šiškovú. Nástup bol schválený od 2.9.2020. Pani Šišková vykonáva aj inú zárobkovú činnosť,
poslanci súhlasili, že okrem hlavného kontrolóra v obci Súlovce môže vykonávať inú zárobkovú
činnosť s ktorou oboznámila poslancov aj v prihláške.
Prijaté Uznesenie č. 22.162
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
1.) volí
hlavného kontrolóra obce pani Gabrielu Šiškovú
2.) súhlasí
aby pani Gabriela Šišková vykonávala inú zárobkovú činnosť, s ktorou oboznámila obecné
zastupiteľstvo mimo funkcie hlavného kontrolóra obce.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

4

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr.
Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
3. Ukončenie.
Keďže boli prerokované všetky body programu a poslanci už nemali žiadne pripomienky, starosta
obce Ing. Gabriel Svorad poďakoval všetkým poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia:
Peter Košela : .....................................
Ivan Pecháč: ....................................
Zapisovateľka: .....................................
V Súlovciach dňa 31.08.2020
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce

