// Obecné zastupiteľstvo v Maškovej
Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej,
konaného dňa 30. januára 2015
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6. Prijatie - výsledkov inventarizačnej komisie
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. Záver
1. Otvorenie
Prítomných poslancov a ďalších účastníkov zasadnutia privítala starostka obce a oboznámila
ich s priebehom rokovania.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľa bol určený: Ing. Ivan Kubinec
Za overovateľov zápisnice: Jozef Belko, Jozef Repík
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta dal hlasovať o poslancom OZ o programe zasadnutia
Hlasovanie:
ZA: Ing. I. Kubinec, J. Repík, Mgr. Z. Halgašová, J. Belko a Bc.V. Halgašová
PROTI 0
ZDRŽAL SA 0
4. Uznesenia
Starostka informovala o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ, úlohy boli splnené
5.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Nakoľko p. Fertáľová sa k 31.12.2014 vzdala miesta kontrolórky,

v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej aj zákona), a v zmysle § 18a, ods. 4 obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu
hlavného kontrolóra obce.
V zmysle §18a, ods. 5 hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Podmienky vykonania voľby hlavného kontrolóra v podmienkach obce Mašková a podrobné
náležitosti písomnej prihlášky:
a)určenie dĺžky pracovného času, tzv. „úväzok“: 0,05 mesačný pracovný čas, t.j. 8 hodín
mesačne
b) vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 13.03.2015
c) odovzdanie písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce: do
27.02.2015, do 15.00 hod (14 dní pred dňom konania voľby)
d)voľba hlavného kontrolóra obecným zastupiteľstvom 13.03.2015
Pred konaním voľby hlavného kontrolóra preskúma podané prihlášky kandidátov komisia
tvorená z poslancov obecného zastupiteľstva. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky,
dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra.
6.Prijatie - výsledkov inventarizačnej komisie
Inventarizačná komisia vykonala inventarizáciu majetku obce fyzickú aj dokladovú v dňoch
28.12.- 31.12.2014.
7. Rôzne:
7.1. Predaj pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva pre Františka Koreňa, trvale bytom
Mašková 102, 985 11 Halič, rod č. 720626/7860 a Moniku Koreňovú, rod. Farbiakovú,
trvale bytom Mašková 102, 985 11 Halič, rod. č. 725409/7861, nachádzajúceho sa v k.u.
Mašková, obec Mašková , LV 299, parc. č. 620, parcela registra „E“, ostatné plochy,
výmera 49 m² nová parcela 56/3 „C“ výmera 49 m².
Nová parcela 56/3, parcela registra „C“ so všetkým právnym i faktickým príslušenstvom
a súčasťami, vo výmere 49 m².
Cena 20,- EUR.
Hlasovanie:
ZA: Ing. I. Kubinec, J. Repík, Mgr. Z. Halgašová, J. Belko a Bc.V. Halgašová
PROTI 0
ZDRŽAL SA 0
7.2. Valentínska zábava 14.12.2015. P. Kubinec kúpi víno cca 20 l.

8. Uznesenie bolo prijaté v znení ako je v prílohe.
9. Záver

- starostka sa poďakovala prítomným za účasť.

...................................................
Ing. Bronislava Brablecová
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
V Maškovej, dňa 30.01.2015
Jozef Belko

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

Jozef Repík

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

