
U Z N E S E N I E 
 

Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 141/2016 
zo dňa 11. 03.2016 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ s c h v a ľ u j e  
Program rokovania 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Schválenie dátumu voľby kontrolóra, schválenie podmienok voľby kontrolóra,  

spôsob voľby  
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
 
 
 

Hlasovanie:  
Vlasta  
Kašíková 

ZA Monika  
Jarošová 

ZA Jozef Gacho Ospr. 

Pavol 
Čagaľa 

ZA Ľuboš  
Stríž 

Neospr. Pavol Dedič ZA 

Jana  
Foldinová 

ZA Róbert 
Vlček 

ZA Ing. Radoslav 
Zajac 

Ospr. 

 
Podpísané: 14.03.2016  
 
 
 
 
 
        Veronika Haferová  

    starostka obce 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E 
 

Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 142/2016 
zo dňa 11. 03.2016 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s § 11 ods. 4 písm. j/, § 18 ods. 1 a § 18a ods. 
2 a 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
 
a/ vyhlasuje 
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 29.4. 2016 o 15:00 hod., pričom voľba sa 
uskutoční v rámci programu 1x riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, 
 
b/ poveruje 
starostu  obce, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 z. č. 369/1990 Z. z. zabezpečil zverejnenie 
vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke, 
 
c/ ustanovuje  
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky 
takto: 
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 

1. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce je ukončené 
minimálne úplné stredné vzdelanie. 

2. Pracovný úväzok 10 hodín týždenne 
3. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra, 

musí obsahovať: 
a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje / e-mail,   
    telefón/, 
b/ profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovných  pozícií, 
c/ čestné vyhlásenie uchádzača, že všetky predkladané údaje sú pravdivé 

            d/ funkčné obdobie je šesť rokov,  
   
 

4. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 
a/ súhlas so  zverejnením osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom  
    vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce  
    Klokočov. Súhlas daný v písomnej forme v písomnej forme je bez vlastnoručného 
    podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný. 
b/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
c/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 
 

5. Termín ukončenia podávania prihlášok je 15.4.2016 do 15,30 hod. Prihlášku treba 
odovzdať v zalepenej obálke s označením „ VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA OBCE KLOKO ČOV – NEOTVÁRA Ť“, do kancelárie prvého 
kontaktu alebo na adresu: Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov. 
 
 
 
 



Spôsob vykonania voľby 
 

1. otváranie obálok bude až na zastupiteľstve dňa 29.4.2016 
2. Každý kandidát bude mať pravo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci 

bodu „ Voľba hlavného kontrolóra obce Klokočov“ v časovom rozsahu max. 15 min, 
resp. bude robený pohovor s každým kandidátom osobne. 

3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným  hlasovaním poslancov zastupiteľstva 

Vykonanie voľby: 
1. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov zastupiteľstva, 
2. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi 

zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 
v prvom kole získali najväčší počet hlasov, 

3. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším 
počtom hlasov, 

4. V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov, 

5. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej 
miestnosti zastupiteľstva riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu oznamuje 
predseda volebnej komisie alebo určený poslanec zastupiteľstva. 

 
 
 
Hlasovanie:  

Vlasta  
Kašíková 

ZA Monika  
Jarošová 

ZA Jozef Gacho Ospr. 

Pavol 
Čagaľa 

ZA Ľuboš  
Stríž 

Neospr. Pavol Dedič ZA 

Jana  
Foldinová 

ZA Róbert 
Vlček 

ZA Ing. Radoslav 
Zajac 

Ospr. 

 
Podpísané: 14.03.2016  
 
 
 
 
 
        Veronika Haferová  

    starostka obce 
 


