ZÁPISNICA
Zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Haláčovciach konaného dňa 25.05.2015 o 19.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Haláčovciach
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, ktorá úvodom privítala prítomných
poslancov a konštatovala, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili štyria poslanci,
zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhla starostka obce p. Ivana Ďurkáča
a p. Mgr. Miroslavu Flimelovú.
Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadania bola určená p. Zuzana Mokryšová. Starostka
obce navrhla týchto členov Návrhovej komisie: pani Mgr. Miroslavu Flimelovú ako predsedu, pána
poslanca Petra Bajzíka a pána poslanca Martina Mokryša ako členov.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K takto navrhnutému programu
neboli podané žiadne pripomienky a bol odsúhlasený.

PROGRAM
1. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ
2. Prejednanie VZN o nakladaní s KO a DSO
3. Prejednanie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu
žúmp
4. Prejednanie Bezpečnostného projektu IS zameraného na ochranu osobných údajov obce
Haláčovce
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Haláčovce
6. Organizačné záležitosti
7. Interpelácie poslancov na starostku obce
8. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostku obce
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
1./ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla pani starostka a skonštatovala, že neboli uložené
úlohy.
2./ Prejednanie VZN o nakladaní s KO a DSO
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová návrh na prejednanie VZN o
nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a prítomní poslanci sa k
danej problematike vyjadrovali. Pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
3./ Prejednanie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania
obsahu žúmp
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová návrh na prejednanie VZN o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu žúmp a prítomní poslanci
sa k danej problematike vyjadrovali. Pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

4./ Prejednanie Bezpečnostného projektu IS zameraného na ochranu osobných údajov
obce Haláčovce
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o vypracovní a
potrebe Bezpečnostného projektu IS zameraného na ochranu osobných údajov obce
Haláčovce. Prítomní poslanci sa v tomto bode vyjadrovali a pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5./ Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra obce Haláčovce
V tomto bode podala pani starostka Bc. Zuzana Mokryšová informáciu o vyhlásení
voľby hlavného kontrolóra Obce Haláčovce v súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súvislosti s riadnym ukončením
funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Obec Haláčovce vyhlasuje deň konania
voľby hlavného kontrolóra Obce Haláčovce na deň 26.06.2015.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Termín doručenia prihlášok
je do 12.06.2015 na adresu: Obecný úrad Haláčovce, Haláčovce č. 48, 956 55 , alebo
osobne v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
HALÁČOVCE – NEOTVÁRAŤ“. Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie, plat v zmysle
§18 c) zákona č. 369/1990 Zb. – pracovný úväzok 10%.
Požiadavky na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
• ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
• prax minimálne 5 rokov
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
• fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• znalosť základných noriem samosprávy
Všeobecné podmienky:
• hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a
za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej
činnosti
• funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom
orgáne obce
• vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
Prítomní poslanci sa v tomto bode vyjadrovali a pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
6./ Organizačné záležitosti
Pani starostka v tomto bode poukázala na uskutočnenie Osláv dňa detí. Prítomní
poslanci sa vyjadrovali k spomínanej téme a dohodli sa uskutočnenie v deň 14.6.2015 o 15,00
hodine na miestnom ihrisku v Haláčovciach.
7./ Interpelácie poslancov na starostu obce
V tomto bode pani Mgr. Miroslava Flimelová poukázala na potrebu vyčistenia vodného
toku Haláčovka v mieste vlastníka p. Jozefa Slováka st.

8./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce
Obecného zasadania sa nezúčastnili občania.
9./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla pani starostka obce. K návrhu neboli podané pripomienky
a následne bol schválený.
10./ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakovala starostka obce všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Flimelová
Ivan Ďurkáč
Zapísala: Zuzana Mokryšová
Peter Bajzík
zástupca starostky

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce Haláčovce

