Zápisnica č. 17/2013

Obec ČACHTICE

ZÁPISNICA
zo sedemnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Čachtice konaného dňa 18. novembra 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
2. Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie, mandátovej a volebnej
komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Čachtice
4. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
5. Záver

P r e d m e t : Otvorenie zasadnutia OZ
Sedemnáste riadne zasadnutie OZ v Čachticiach sa konalo v
zasadacej
miestnosti obce Čachtice, na 1. poschodí. Otvorila ho a viedla p. Anna Ištoková, starostka
obce. Úvodom privítala všetkých prítomných poslancov OZ, HKO a spoluobčanov.
Konštatovala, že všetci 11 pozvaní poslanci sú prítomní a vyhlásila zasadnutie OZ za
uznášania schopné.
P r e d m e t :Voľba pracovného predsedníctva – návrhovej komisie, mandátovej a volebnej
komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Vladimír Juriga, Mgr. Marek
Bumbál a Terézia Dendisová. Do mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí Ing. Elena
Peterková, Miloš Lacovič a Mgr. Mária Štekláčová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
poslanci OZ: Eduard Jamrich a Ľubica Gogolová. Vedením zápisnice sa poveruje Iveta
Opatovská, pracovníčka obce.
P r e d m e t : Voľba hlavného kontrolóra obce Čachtice
Starostka obce informovala OZ o predložených žiadostiach na post hlavného kontrolóra
obce Čachtice, celkom bolo podaných 8 žiadostí, dve boli vylúčené z dôvodu nedodania
všetkých požadovaných dokladov (výpis z RT). Poslanci sa dohodli na tajnom hlasovaní.

P r e d m e t : Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
Uznesenie čís. 193/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje:
A/ návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Juriga, Mgr. Marek Bumbál,
Terézia Dendisová
B/ mandátovú a volebnú komisiu v zložení: Ing. Elena Peterková,
Miloš Lacovič, Mgr. Mária Štekláčová
C/ overovateľov

zápisnice v zložení: Eduard Jamrich, Ľubica Gogolová

Hlasovanie: Za: 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie čís. 194/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach:
1/ zvolilo tajným hlasovaním na post hlavného kontrolóra obec Čachtice na
6-ročné volebné obdobie s úväzkom 4,57 hod. týždenne a platovými
podmienkami v zmysle zák. čís. 553/2003 Z. z. Ing. Borisa Fraňu,
Hviezdoslavova 977, Čachtice s počtom hlasov 6,
- na druhom mieste s počtom 3 hlasy sa umiestnil Mgr. Peter Sučanský
- na treťom mieste s počtom 1 hlas sa umiestnila Ing. Alica Čechvalová
- uchádzač Mgr. Peter Sučanský sa nezúčastnil voľby HKO
Hlasovanie: Za: 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie čís. 195/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach dáva súhlas zvolenému kandidátovi na
HKO podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
Hlasovanie: Za: 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

P r e d m e t : Záver
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ
ukončila.

Anna Ištoková
starostka obce
..........................................................................
overovatelia
Zapisovateľka :

