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ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni
zo dňa 15.07.2019
UZNESENIE č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia v zmysle predloženého
návrhu.
Prítomní: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Neprítomní: Jozef Jánoš, Karol Seget
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Július Remenár, starosta obce
..................................................

UZNESENIE č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Mgr. Lívia Adamová a Renáta Luptáková.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Július Remenár, starosta obce
..................................................

UZNESENIE č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie Výzvu na vyjadrenie sa ku
skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy,
číslo: 8924-6000/2018-OD/10 zo dňa 03.07.2019 zaslanej Úradom pre verejné obstarávanie,
odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Július Remenár, starosta obce
..................................................

UZNESENIE č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje vyjadrenie číslo: OcU-OG-281-001/2019
Obecného úradu Ostrý Grúň k Výzve na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní
o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, číslo: 8924-6000/2018-OD/10 zo
dňa 03.07.2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Július Remenár, starosta obce
..................................................
UZNESENIE č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje navýšenie úveru vo výške 24 000,- € za
účelom vyplatenia pokuty udelenej Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle Výzvy na
vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po
uzavretí zmluvy, číslo: 8924-6000/2018-OD/10 zo dňa 03.07.2019, pričom úver je možné
použiť iba na vyplatenie predpokladanej výšky pokuty.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Július Remenár, starosta obce
..................................................

UZNESENIE č. 93/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ostrý
Grúň č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a
podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ) na školský rok 2019/2020.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Július Remenár, starosta obce
..................................................

UZNESENIE č. 94/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 15.07.2019
A/ vyhlasuje:
1. V zmysle § 18a ods. 4) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň
2. V zmysle § 18a ods. 2) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
zmien a doplnkov, deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň a to
dňa 05.09.2019

B/ určuje:
1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) miesto konania voľby: zasadačka Obecného úradu v Ostrom Grúni
b) čas konania voľby: 18.00 hod.
2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad – do podateľne OcÚ v Ostrom
Grúni najneskôr do 15.00 hod. dňa 21.08.2019.
3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia písomné prihlášky v zalepenej obálke
označenej „Voľba hlavného kontrolóra 2019 – neotvárať“
a) zašlú na adresu: OcÚ Ostrý Grúň, 966 77 Ostrý Grúň 193
b) osobne doručia do podateľne OcÚ
4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

-

-

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení,
v platnom znení:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, právnického, ekonomického alebo
technického zamerania
b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme, v platnom znení:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
prax v oblasti kontroly, verejnej správy alebo účtovníctva min. 5 rokov.
c) iné predpoklady:
znalosť legislatívy a iných noriem na úrovni samosprávy obcí a miest,
práca s PC (min. Microsoft Word, Office, Internet,...),
flexibilnosť, zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť.

5. Náležitosti písomnej prihlášky:
-

údaje kandidáta: titul, meno, priezvisko a dátum narodenia,
adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie, ak je iná adresa trvalého bydliska,
kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,
účel podania prihlášky

6. Prílohy k prihláške:
a)
-

povinné prílohy:
výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
úradne overená fotokópia o dosiahnutom vzdelaní,
preukázanie praxe v kontrole, verejnej správe alebo účtovníctve...

b) ostatné prílohy:

-

-

štruktúrovaný životopis,
čestné vyhlásenie kandidáta na spôsobilosť na právne úkony,
písomný súhlas kandidáta na spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi v rozsahu
potrebnom v procese voľby hlavného kontrolóra, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
informácia kandidáta, či ku dňu podania prihlášky na funkciu na hlavného kontrolóra
podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť,
je hlavným kontrolórom inej obce

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:
V súlade s § 18a ods. 5) zákona č. 369/90 Zb. funkčné obdobie začína dňom, ktorý je
určený ako deň nástupu do práce, t. j. 09.09.2019.
8. Rozsah pracovného úväzku:
V súlade s § 11 ods. 4 písmena j) a § 18a ods. 6) zákona č. 369/90 Zb. v rozsahu úväzku
0,2 mesačne.
9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:
Voľby hlavného kontrolóra sa vykonajú verejným hlasovaním.
10. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:
a) voľby hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň sa vykonajú na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Ostrom Grúni dňa 05.09.2019
b) predsedajúci informuje poslancov OcZ o počte, forme a dátume doručenia obálok
s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2019 – neotvárať.“
c) administratívna pracovníčka obce odovzdá predsedajúcemu nepoškodené, zalepené
obálky jednotlivých kandidátov s označením „Voľby hlavného kontrolóra –
neotvárať“, ktorý obálky následne otvorí.
d) predsedajúci skontroluje, či písomné prihlášky obsahujú všetky náležitosti v zmysle
uznesenia OcZ č. 94/2019 zo dňa 15.07.2019 a informuje poslancov o danej
skutočnosti.
e) poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov a vylúčia
z voľby kandidátov, ktorí nepredložili požadované doklady resp. nespĺňajú
kvalifikačné predpoklady v zmysle bodu 4 Uznesenia.
f) procesu voľby predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa
prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný úrad,
pričom každý má právo na 10 min. prezentáciu.
g) po prezentácii dôjde k hlasovaniu, pričom sa hlasuje o každom kandidátovi, ktorý
splnil kvalifikačné predpoklady v poradí ako pri bode f).
h) kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov, bol zvolený za
hlavného kontrolóra obce.
i) v prípade rovnosti hlasov sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona 369/90
Zb. v platnom znení.

Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Július Remenár, starosta obce
..................................................

