
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.02.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a predsedu volebnej komisie 

3. Voľba overovateľov zápisnice 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Záver 

 

K bodu č.1 – Otvorenie 

     Starosta obce privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

K bodu č. 2 – Voľba zapisovateľa, predsedu volebnej komisie 

     Starosta obce previedol voľbu zapisovateľa a predsedu volebnej komisie. Za zapisovateľa 

bola zvolená Ing. Lenka Štofková a za predsedu volebnej komisie Ing. Andrej Tomáš. 

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice 

     Starosta obce previedol voľbu overovateľov zápisnice. Za overovateľov boli zvolení Mgr. 

Slávka Adamová a Andrej Jurko. 

 

K bodu č. 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce 

      Obec Ličartovce vypísala v súlade s § 18 ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zákon č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu Hlavný 

kontrolór obce Ličartovce. 

 

Požiadavky na výkon funkcie hlavný kontrolór obce na základe Uznesenia OZ č. 

15/2015: 

 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, 

 znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy a ekonomické znalosti, 

 prax vo verejnej správe min. 3 roky, komunikatívnosť, organizačné a riadiace 

schopnosti, 

 morálna bezúhonnosť. 

 

Písomná prihláška uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Ličartovce 

musí obsahovať: 

 osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, dátum narodenia), 

 profesijný životopis, 

 overenú kópiu dokladu o vzdelaní, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 



 súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného 

zastupiteľstva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov 

 

Termín podania prihlášky bol stanovený na 15.01.2016. 

 

Predseda volebnej komisie Ing. Andrej Tomáš konštatoval že do výberového konania sa 

v stanovenom termíne prihlásili 3 uchádzači a následne pristúpil k otvoreniu obálok. 

 

 

Uchádzač č. 1:  Štefánia Sedláková, Ličartovce 258, 082 03  

Obálka obsahovala:   

 Prihlášku do výberového konania 

 Doklad o vzdelaní – Vysvedčenie o maturitnej skúške 

 Životopis 

 Výpis z registra trestov 

 Čestné prehlásenie o bezúhonnosti 

 Súhlas so zverejnením osobných údajov 

 Osvedčenia – Podvojné účtovníctvo prakticky, Marketing malých a stredných firiem, 

Podvojné účtov. a jeho vedenie na počítači, Ekonomika malých a stredných firiem, 

Základy práce s PC, Obchodná cvičná firma 

 

 

Uchádzač č. 2: Mgr. Veronika Buzogáňová, Lemešany 58, 082 03 

Obálka obsahovala: 

 Prihlášku do výberového konania 

 Životopis 

 Doklad o vzdelaní – Diplom 

 Čestné prehlásenie 

 Výpis z registra trestov 

 Súhlas so zverejnením osobných údajov 

 

 

Uchádzač č. 3: Mgr. Ing. Veronika Baranová, Ličartovce 114, 082 03 

Obálka obsahovala: 

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania 

 Životopis 

 Čestné vyhlásenie 

 Výpis z registra trestov 

 Doklad o vzdelaní – 2 x Diplom 

 Osvedčenia – Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo 



Komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva prekontrolovala doložené doklady 

jednotlivých kandidátov a pristúpila k hlasovaniu s nasledujúcim výsledkom: 

 

 Uchádzač č. 1: Štefánia Sedláková – počet hlasov 0 

 Uchádzač č. 2: Mgr. Veronika Buzogáňová – počet hlasov 0 

 Uchádzač č. 3: Ing. Mgr. Veronika Baranová – počet hlasov 7 

 

 

Hlasovaním na post hlavného kontrolóra obce Ličartovce bola zvolená s počtom hlasov 7 

Ing. Mgr. Veronika Baranová, Ličartovce 114. 

 

K bodu č. 5 - Záver 

Po ukončení programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

          

           Andrej Jurko                                                    Viliam Jurko 

   Zástupca starostu obce                                             Starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Slávka Adamová 

                                      Andrej Jurko 

 

 

      

 

 


