
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  10. februára 2012 o 16.30 hod. 
na Obecnom úrade v Kolačkove. 

 

Prítomní:    Ján Horanský, starosta obce 

                     Ing. Jozef Krajčovič, zástupca starostu obce 

                     Ing. Martin Dziak 

                     Fabián Dziak 

                     Peter Žoldák 

                     Judita Zamišková 

                     František Koneval   

                     Jarmila Barnovská 

                     Darina Zamišková, kontrolór obce 

Ostatní prítomní:    Mária Reľovská, zapisovateľka 

                       

1. Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kolačkove otvoril a viedol Ján Horanský, starosta obce. 
V úvode  privítal poslancov obecného zastupiteľstva a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 
7, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove je spôsobilé rokovať  a uznášať sa. Návrh programu 
zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený pozvánkou.  K návrhu programu nebol vznesený 
doplňujúci bod programu . 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolačkove bol schválený takto: 

1.Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3 . Návrh na vyhlásenie hlavného kontrolóra  
4. Rôzne 
5. Návrh na uznesenie 
 6. Záver 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Za : 7                                             Proti: 0                                                         Zdržalo sa: 0   
 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ : Mária Reľovská 
 
Overovatelia zápisnice : Judita Zamišková 
                                            Fabián Dziak 
 
  

 



  
  
3. Návrh na vyhlásenie hlavného kontrolóra  

 

 Starosta obce  s poukazom na to, že o dva mesiace uplynie funkčné obdobie hlavného kontrolóra 
obce, predkladá poslancom obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení na 
prerokovanie a schválenie tento návrh v spojitosti so zabezpečením a vykonaním voľby hlavného 
kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie: 
- vyhlásiť deň volieb hlavného kontrolóra, 
- určiť pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce, 
- stanoviť náležitosti prihlášky do výberového konania, 
- stanoviť kvalifikačné predpoklady, 
- stanoviť spôsob prípravy a priebehu voľby hlavného kontrolóra obce, 
- určiť spôsob vykonania volieb a uskutočnenie vykonania volieb, 
- určiť Ďalšie podmienky vzťahujúce sa na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce.    

 
 
  
 
4. Rôzne 
 
Nikto z prítomných  sa v rôznom  neprihlásil. Diskusia bola vedená v bodoch programu, takže  

starosta prešiel na ďalší bod programu. 
 
5 : Návrh na uznesenie 

 
Predkladá :  Mária Reľovská, zapisovateľka 
 
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 
 
Poslanci jednohlasne schválili Uznesenie zo zasadnutia mimoriadneho  zastupiteľstva č.2/2O12 zo 

dňa    10.2.2O12. Uznesenie č. 2/2012 tvorí písomnú prílohu  zápisnice. 
 
Hlasovanie  za schválenie návrhu na uznesenie : 
Za: 7                                                                      Proti: 0                                      Zdržal sa hlasovania: 0 
 

12. Záver 

 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť,  zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
1. Judita Zamišková ............................................ 
 
2.Fabián Dziak ...................................................... 
 
 

 
Zapisovateľ: Mária Reľovská                                                                           
          
 
                                                                                                                              Ján Horanský 

                                                                                                                              starosta obce                                    


