
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 9.apríla 2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach

Členovia OZ:     Daniela Fialová

Ing.Ondrej Novosad

Ing. Ján Pšenák

             Ing.  Michaela Gažiová

          Milan Matúš

Neprítomní:           Ing. Ján Pšenák     - ospravedlnený

         Ing.Ľubomír Michalík - ospravedlnený

Overovatelia zápisnice: 

  Daniela Fialová

Ján Žák

P r o g r a m  :

1. Zahájenie

2. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

                                   



                                                                                                                                             
1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia

Otvorenie  zasadnutia  vykonal  starosta  obce  Ing.  Martin  Mach.  Privítal  prítomných
a oboznámil ich s programom. Program bol jednohlasne schválený a   pokračovalo sa podľa
programu. 

2. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Starosta obce predložil návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  obce Motešice.

   U Z N E S E N I E  č. 184/2014

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach  na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 9.apríla 2014

prerokovalo a jednohlasne

I. vyhlasuje

voľbu  hlavného  kontrolóra  Obce  Motešice s  úväzkom  6  hodín/týždeň  na  deň
22.mája 2014  t.j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu  v Motešiciach

II. poveruje

starostu  obce  Motešice  zverejniť  vyhlásenie  dňa  konania  voľby  hlavného  kontrolóra  na
úradnej tabuli obce Motešice a spôsobom v mieste obvyklým- zverejnením na internetovej
stránke Obce Motešice

III. schvaľuje

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Motešice a náležitosti
prihlášky nasledovne:

-  voľba  hlavného  kontrolóra  Obce  Motešice  sa  vykoná  tajným  hlasovaním  poslancov
Obecného zastupiteľstva v Motešiciach

- písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, kontaktné údaje, životopis, výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace , doklad o vzdelaní a písomný súhlas dotknutej osoby podľa § 11
ods.1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracovanie osobných údajov
dotknutej osoby.



-kandidáti  na  funkciu  hlavného kontrolóra  Obce  Motešice  odovzdajú  osobne alebo zašlú
poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej: 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

na adresu Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice

Uzávierka prihlášok je 07.05.2014 do 13:00 hod..

Program bol vyčerpaný, zasadnutie OZ bolo ukončené.

Overovateľ: Overovateľ: Starosta obce:

Daniela Fialová                         Ján Žák                         Ing. Martin Mach

Zapísala   10.04.2014     Kopecká  Alena


