OBEC CÍFER
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, Slovenská republika
IČO 00312347

Zápisnica
z riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Cíferi, ktoré sa uskutočnilo
dňa 18.07.2013 o 17:30

Miesto konania: DK Cífer

Prezenčná listina
Prezencia riadnych členov orgánu
Meno

Funkcia

Ing. Štefan Čechovič

Volený člen samosprávy

PaedDr. Hildegarda
Lanáková

Volený člen samosprávy

Ing. Zuzana Silná, PhD.

Volený člen samosprávy

Štefan Granec

Volený člen samosprávy

Prítomnosť

Čas

Prítomný

17:30 - 21:30

Prítomný

17:30 - 21:30

Neprítomný,
ospravedlnený

Peter Orlický

Volený člen samosprávy

Prítomný

17:30 - 21:30

Miloš Šarmír

Volený člen samosprávy

Prítomný

17:30 - 21:30

Mgr. Monika Jankovičová

Volený člen samosprávy

Mgr. Jana Bachratá

Volený člen samosprávy

Ing. Oľga Bartošková

Volený člen samosprávy

Štefan Štibrány

Volený člen samosprávy

Jaroslav Gross

Volený člen samosprávy

Prítomný
Neprítomný,
ospravedlnený
Neprítomný,
ospravedlnený

17:48 - 21:30

Prítomný

19:15 - 21:30

Prítomný

17:30 - 21:30

Prítomný

17:30 - 21:30

Priebeh rokovania

Bod č.1. Otvorenie zasadnutia (schválenie programu,
voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice)
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta
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Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013 otvoril starosta Mgr. Maroš Sagan, PhD. Privítal
poslancov aj hlavnú kontrolórku obce. Na zasadnutí bolo na začiatku prítomných 6 poslancov z 11, obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné (od 17.48 h bola prítomná aj Z. Silná a od 19.15 h aj O. Bartošková).
Na návrh starostu boli do zverejneného programu zasadnutia doplnené nasledovné body:
2. Prezentácia štúdie výstavby novej športovej haly
3. List p. M. Nádašskej - reakcia na uznesenie OZ z 27.6. č. 177/3/2013
6. Rôzne.
Po doplnení bol program zasadnutia OZ nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice)
2. Prezentácia štúdie výstavby novej športovej haly
3. List p. M. Nádašskej - reakcia na uznesenie OZ z 27.6. č. 177/3/2013
4. Schválenie žiadostí o dotácie na mimoškolskú záujmovú činnosť detí a mládeže
5. Kritériá výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
6. Rôzne
7. Diskusia, záver
Starosta v tomto bode navrhol členov do návrhovej komisie, navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľa:
členovia návrhovej komisie: Peter Orlický, Ing. Štefan Čechovič
overovatelia zápisnice: PaedDr. Hilda Lanáková, Miloš Šarmír
zapisovateľ: Ing. Július Pančík

Hlasovania
Hlasovanie číslo 190.
Návrh

Číslo: 190

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. schvaľuje A) program zasadnutia uvedený v pozvánke
s týmito zmenami: doplnenie bodov: 2. Prezentácia štúdie výstavby novej športovej haly
3. List p. M. Nádašskej - reakcia na uznesenie OZ č. 177/3/2013 z 27.6.2013. 6. Rôzne
B) návrhovú komisiu: Peter Orlický, Ing. Štefan Čechovič 2. určuje za overovateľov
zápisnice: PaedDr. Hilda Lanáková, Miloš Šarmír
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 190/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1) schvaľuje
A) program zasadnutia uvedený v pozvánke s týmito zmenami:
doplnenie bodov:
2. Prezentácia štúdie výstavby novej športovej haly
3. List p. M. Nádašskej - reakcia na uznesenie OZ č. 177/3/2013 z 27.6.2013
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6. Rôzne
B) návrhovú komisiu: Peter Orlický, Ing. Štefan Čechovič
2) určuje
za overovateľov zápisnice: PaedDr. Hilda Lanáková, Miloš Šarmír

Bod č.2. Prezentácia štúdie výstavby novej športovej haly
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Starosta informoval poslancov o tom, že boli oslovené firmy na vypracovanie urbanistickej štúdie novej športovej haly
v areáli ZŠ. Následne odovzdal slovo konateľovi firmy Štúdio 21 Plus, s.r.o, Bratislava, Krajná 12, aby odprezentoval ich
návrh riešenia.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 191.
Návrh
Číslo: 191

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer berie na vedomie návrh riešenia štúdie výstavby novej
športovej haly v Cíferi odprezentovaný firmou Štúdio 21 Plus, s.r.o., Bratislava.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 191/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
berie na vedomie
návrh riešenia štúdie výstavby novej športovej haly v Cíferi odprezentovaný firmou Štúdio 21 Plus, s.r.o., Bratislava.

Bod č.3. List p. M. Nádašskej - reakcia na
uznesenie OZ č. 177/3/2013 z 27.6.2013
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Stránka 3 z 11

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Starosta informoval poslancov o liste p. Nádašskej, ktorá reagovala na uznesenie č. 177/3/2013 zo dňa 27.6.2013,
ktorým OZ súhlasilo, aby p. Laborde vyčistil, vyrovnal a spevnil na vlastné náklady prístupovú cestu k pozemkom.
Starosta odprezental svoj názor na právne argumenty uvedené v liste a otvoril diskusiu s poslancami. Poslanci sa
zhodli, že pôvodné uznesenie nie je zásadnou zmenou dovtedajšieho stavu - ide len o provizórnu úpravu pozemku za
účelom umožnenia prejazdu - a preto nikto nenavrhol zrušenie dotknutého uznesenia.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 192.
Návrh
Číslo: 192

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer berie na vedomie list p. M. Nadašskej ohľadom
prehodnotenia rozhodnutia OZ Cífer zo dňa 27.6.2013 pod uznesením č. 177/3/2013.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 1

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 192/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
berie na vedomie
list p. M. Nadašskej ohľadom prehodnotenia rozhodnutia OZ Cífer zo dňa 27.6.2013 pod uznesením č. 177/3/2013.

Bod č.4. Schválenie žiadostí o dotácie na
mimoškolskú záujmovú činnosť detí a mládeže
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Do termínu odovzdania žiadostí o dotácie na mimoškolskú činnosť detí a mládeže (17.7.2013) odovzdali žiadosti
p. Gašpárková za Spoločenstvo matiek s deťmi v Cíferi, ZRPŠ pri MŠ, ZRPŠ pri ZŠ a ŠK Cífer. V diskusii sa prihlásili
poslanci H. Lanáková a Š. Čechovič, ktorí podporujú udelenie všetkých dotácií, ale nesúhlasia s tým, že ŠK Cífer
dostane dotáciu 0 €. Poslanci po diskusii schválili dotácie, ŠK Cífer nedostane dotáciu na rekonštrukcie šatní a soc.
zariadení, ale táto rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu obce do výšky 2500€.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 193.
Návrh

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje udelenie dotácií na mimoškolskú záujmovú
činnosť detí a mládeže podľa Dodatku č. 1 v VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce týmto organizáciám/jednotlivcom: p. Ing. Mgr. Gašpárková (Spoločenstvo matiek s
deťmi) 260€, ZRPŠ MŠ 300€, ZRPŠ ZŠ 650€.
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Hlasovanie číslo 193.
Číslo: 193

Schválený: Áno

Prítomní: 8

Za: 5

Zdržali sa: 1

Nehlasovali: 0

Proti: 2

Hlasovanie číslo 194.
Návrh
Číslo: 194

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje kapitálový výdavok vo výške 2 500 € na
rekonštrukciu objektu šatní a sociálnych zariadení na štadióne.
Schválený: Áno

Prítomní: 8

Za: 7

Zdržali sa: 1

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 193/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
udelenie dotácií na mimoškolskú záujmovú činnosť detí a mládeže podľa Dodatku č. 1 v VZN č. 6/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce týmto organizáciám/jednotlivcom:
p. Ing. Mgr. Gašpárková (Spoločenstvo matiek s deťmi) 260 €, ZRPŠ MŠ 300 €, ZRPŠ ZŠ 650 €.

Uznesenie č. 194/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
kapitálový výdavok vo výške 2 500 € na rekonštrukciu objektu šatní a sociálnych zariadení na štadióne.

Bod č.5. Kritéria výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Ing. Oľga Bartošková

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

zastupiteľstvo

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Poslankyňa O. Bartošková oboznámila poslancov s termínami volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce. Konkrétne
podmienky výberového konania a volieb boli poslancami odsúhlasené formou uznesenia. Starosta pri tejto príležitosti
dal slovo hlavnej kontrolórke B. Fialovej. P. Fialová sa vyjadrila k svojmu rozhodnutiu vzdať sa funkcie hlavného
kontrolóra v tom zmysle, že na základe vykonaných kontrol očakávala rýchlejšiu zavádzanie opatrení zo strany
obce na jej zistenia. Starosta hl. kontrolórke poďakoval za jej prácu a skonštatoval, že jej kontroly mali priamy pozitívny
dopad na chod obecného úradu, aj keď nie v takom rozsahu, v akom si predstavovala ona. Následne poďakovali hl.
kontrolórke za jej prácu aj poslanci OZ.

Hlasovania
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Hlasovanie číslo 195.
Návrh

Číslo: 195

Obecné zastupiteľstvo v Cíferi v súlade s § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení A) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra 19.septembra
2013 o 19.00 h. Voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Cífer. B) schvaľuje 20 % úväzok hlavného kontrolóra C) poveruje starostu obce Cífer,
aby v termíne podľa § 18 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení zabezpečil zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Cífer
na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce D) ustanovuje náležitosti prihlášky na
funkciu hlavného kontrolóra takto: Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného
kontrolóra: - ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie Náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko - výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace - overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o
absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov - žiadosť s profesijným životopisom, prehľad
doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia - súhlas so zverejnením osobných údajov
na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve Ďalšie predpoklady: - prax v riadiacej,
ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky - znalosť právnych predpisov
týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických
osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov - užívateľské ovládanie počítača (Word, Excel, Internet)
- občianska a morálna bezúhonnosť Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Cífer
zašle poštou, alebo doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku č. 31,
919 43 Cífer, najneskôr do 5.9. 2013 do 15.00 h. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené
požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený
ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. E) ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrolóra obce Cífer: Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok
vykoná starosta obce Cífer za prítomnosti zástupcu starostu a 3 poslancov schválených
obecným zastupiteľstvom v kancelárii starostu obce Cífer. O výsledku sa spíše zápisnica,
ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha
k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje: koľko
obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menné zoznamy kandidátov, ktorí splnili a
ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní
obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice
uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra,
ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
dňa 19.9.2013 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní v rámci bodu „Voľba hlavného
kontrolóra“. Kandidát, ktorý nesplní stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne
informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok. Voľba HK sa uskutoční verejným
hlasovaním. Verejné hlasovanie poslancov sa vykoná spôsobom obvyklým. Hlasuje sa
postupne o každom kandidátovi samostatne v abecednom poradí. Na zvolenie hlavného
kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z
kandidátov nezíska takúto väčšinu, OZ vykoná druhé kolo volieb na tomto istom zasadnutí.
Do druhého kola postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných
hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. F) schvaľuje dátum otvárania obálok na
Obecnom úrade v Cíferi dňa 12.9. 2013 o 19.00 h. G) schvaľuje členov komisie na otváranie
obálok a kontrolu doručených prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Cífer:
PaedDr. Hilda Lanáková, Ing. Zuzana Silná, PhD., Ing. Oľga Bartošková
Schválený: Áno

Prítomní: 8

Za: 8

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Hlasovanie číslo 196.
Návrh

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
obce, v tomto znení: OBEC CÍFER uznesením č. 196/4/2013 vyhlasuje výberové konanie
hlavného kontrolóra obce Cífer na deň 19. 9. 2013 o 19.00 h. Uchádzač na funkciu hlavného
kontrolóra (úväzok 20%) musí spĺňať: Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného
kontrolóra: - ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie Náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko - výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace - overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o
absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov - žiadosť s profesijným životopisom, prehľad
doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia - súhlas so zverejnením osobných údajov
na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve Ďalšie predpoklady: - prax v riadiacej,
ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky - znalosť právnych predpisov
týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických
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Číslo: 196

Hlasovanie číslo 196.
osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov - užívateľské ovládanie počítača (Word, Excel, Internet)
- občianska a morálna bezúhonnosť Všeobecné podmienky: - hlavný kontrolór je volený
obecným zastupiteľstvom na 6 rokov - v zmysle § 18a ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný
pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom 7,5 hod./týždenne - funkcia
hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca obecného
zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona Termín
podania prihlášky: - uchádzač prihlášku spolu s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne
do 5.9.2013 do 15.00 hod. na adresu: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku č. 31, 913 43 Cífer, v
zalepenej obálke. - Obálku označiť heslom“ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ.“
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra
a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu
hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. Otváranie obálok bude zabezpečené na pracovnom zasadnutí
12.9.2013 o 19.00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady. Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci september
2013.
Schválený: Áno

Prítomní: 8

Za: 8

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 195/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo v Cíferi v súlade s § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
A) vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra 19. septembra 2013 o 19.00 h. Voľba sa uskutoční v rámci programu
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cífer,
B) schvaľuje
20 % úväzok hlavného kontrolóra,
C) poveruje
starostu obce Cífer, aby v termíne podľa § 18 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení zabezpečil zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Cífer na úradnej tabuli obce a internetovej
stránke obce,
D) ustanovuje
náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra takto:
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
-

ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

Náležitosti prihlášky:
-

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

-

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-

overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

-

žiadosť s profesijným životopisom, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia

-

súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

Ďalšie predpoklady:
-

prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky
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znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich
právnych predpisov
-

užívateľské ovládanie počítača (Word, Excel, Internet)

-

občianska a morálna bezúhonnosť

Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Cífer zašle poštou, alebo doručí osobne svoju písomnú prihlášku
v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku č.
31, 919 43 Cífer, najneskôr do 5.9. 2013 do 15.00 h.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami
bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov.
E) ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Cífer:
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce Cífer za prítomnosti zástupcu starostu a 3
poslancov schválených obecným zastupiteľstvom v kancelárii starostu obce Cífer.
O výsledku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha
k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje: koľko obálok bolo v stanovenom
termíne doručených a menné zoznamy kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade,
že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva dňa 19.9.2013 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní v rámci bodu „Voľba hlavného
kontrolóra“. Kandidát, ktorý nesplní stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5tich dní odo dňa otvorenia obálok. Voľba HK sa uskutoční verejným hlasovaním. Verejné hlasovanie poslancov sa
vykoná spôsobom obvyklým. Hlasuje sa postupne o každom kandidátovi samostatne v abecednom poradí. Na zvolenie
hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov
nezíska takúto väčšinu, OZ vykoná druhé kolo volieb na tomto istom zasadnutí. Do druhého kola postúpia dvaja
kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
F) schvaľuje
dátum otvárania obálok na Obecnom úrade v Cíferi dňa 12.9. 2013 o 19.00 h.
G) schvaľuje
členov komisie na otváranie obálok a kontrolu doručených prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce
Cífer:
PaedDr. Hilda Lanáková, Ing. Zuzana Silná, PhD., Ing. Oľga Bartošková.

Uznesenie č. 196/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
vyhlasuje
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce, v tomto znení:
OBEC CÍFER uznesením č. 196/4/2013 vyhlasujevýberové konanie hlavného kontrolóra obce Cífer na deň 19. 9. 2013
o 19.00 h.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 20%) musí spĺňať:
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Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
-

ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

Náležitosti prihlášky:
-

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

-

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov
a kurzovžiadosť s profesijným životopisom, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
-

súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

Ďalšie predpoklady:
prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky
znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich
právnych predpisov
-

užívateľské ovládanie počítača (Word, Excel, Internet)

-

občianska a morálna bezúhonnosť

Všeobecné podmienky:
-

hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov

- v zmysle § 18a ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určuje obecné
zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom 7,5 hod./týždenne
- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva,
iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona
Termín podania prihlášky:
- uchádzač prihlášku spolu s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne do 5.9.2013 do 15.00 hod.
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku č. 31, 913 43 Cífer, v zalepenej obálke.

na adresu:

- Obálku označiť heslom“ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ.“
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Otváranie obálok bude zabezpečené na pracovnom zasadnutí 12.9.2013 o 19.00 hod.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci september 2013.

Bod č.6. Rôzne
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
V tomto bode odprezentovala firma Ateliér DV, s.r.o. Trnava svoju koncepciu architektonického riešenia výstavby novej
športovej haly v areáli ZŠ Cífer.
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Hlasovania
Hlasovanie číslo 197.
Návrh
Číslo: 197

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer berie na vedomie návrh riešenia štúdie výstavby novej
športovej haly v Cíferi odprezentovaný firmou Ateliér DU, s.r.o., Trnava.
Schválený: Áno

Prítomní: 8

Za: 8

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 197/4/2013/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
berie na vedomie
návrh riešenia štúdie výstavby novej športovej haly v Cíferi odprezentovaný firmou Ateliér DU, s.r.o., Trnava.

Bod č.7. Diskusia, záver
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
V diskusii poslanec Š. Čechovič narhol opravu začiatočnej časti chodníka medzi ulicou Bernolákovou a ulicou
Pavetitšovou. Starosta povedal, že opravu obec zrealizuje. Poslankyňa Bartošková sa pýtala na účel kovových stĺpikov
osadených v centre obce. Starosta vysvetlil, že stĺpiky boli osadené preto, lebo šoféri vozidiel neustále parkovali a
jazdili na miestach verejnej zelene, napr. pred malým kaštieľom alebo pred trhoviskom a prejazďovali obrubníky. Jediný
spôsob, ako tomu môže obec zabrániť je osadenie zábran, ktoré sú buď z betónu alebo z kovu. Z verejnosti prítomnej
na zastupiteľstve bola položená otázka, kedy bude zahájená stavba vodovodu na Bernolákovej ulici, na čo starosta
odpovedal, že to bude v auguste. Zároveň zaznela z verejnosti požiadavka na riešenie parkovania osobných áut v obci,
resp. na Bernolákovej ulici. Starosta skonštatoval, že táto problematika je komplexná a bude pravdepodobne riešená
formou VZN.
Následne starosta ukončil zasadnutie OZ.

Menovité hlasovania k bodom rokovania
Legenda
N - Neprítomný
NH - Nehlasoval
ZA - Hlasoval za
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P - Hlasoval proti
ZD - Zdržal sa
? - Hodnota nie je známa

Číslo bodu rokovania / číslo hlasovania

1/190

2/191

3/192

4/193

4/194

5/195

5/196

6/197

Mgr. Jana Bachratá

Meno

N

N

N

N

N

N

N

N

Ing. Oľga Bartošková

N

N

N

Z

Z

ZA

ZA

ZA

Ing. Štefan Čechovič

ZA

ZA

NH

P

ZA

ZA

ZA

ZA

N

N

N

N

N

N

N

N

Štefan Granec
Mgr. Monika Jankovičová

N

N

N

N

N

N

N

N

PaedDr. Hildegarda Lanáková

ZA

ZA

ZA

P

ZA

ZA

ZA

ZA

Peter Orlický

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

N

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Miloš Šarmír

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Jaroslav Gross

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Štefan Štibrány

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ing. Zuzana Silná, PhD.

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Zapisovatelia:
Ing. Július Pančík

Overovatelia:
Miloš Šarmír
PaedDr. Hildegarda
Lanáková
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