
OBEC REJDOVÁ 

049 26 Rejdová 47 

 

Uznesenia z ustanovujúceho zasadania OZ , ktoré sa konalo dňa 14.12.2010 

 

Uznesenie č.18 / 14.12.2010 

1. Berie na vedomie : 

a) Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 27.11.2010 

oznámené predsedom MVK v obci Rejdová JUDr. Ondrejom Hricom 

b) Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Jána Valentíka 

c) Ustanovenie poslankyne OZ Bc.Jany Molčanovej za zástupkyňu starostu obce Rejdová  

 

Uznesenie č. 19 / 14.12.2010 

1. OZ konštatuje že : 

a) Novozvolený starosta obce Rejdová Ing. Ján Valentík zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

b) Novozvolení poslanci OZ obce Rejdová : Ondrej Bezek, Jaroslav Breznen,  Marian 

Dovalovský, Ján Jánošík, Bc. Jana Molčanová, Mgr. Eva Štefániková zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca OZ 

 

Uznesenie č. 20 / 14.12.2010 

1. OZ zriaďuje: 

a) Obecnú radu v počte 3 členov  

b) Komisie, a to :  

Komisia finančná a správy majetku  

Komisia výstavby a územného plánovania 

Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu 

Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu  

Komisia na ochranu verejného poriadku  

Komisia pre riešenie rómskej otázky  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Komisia na vybavovanie sťažností 

 

Uznesenie č. 21/ 14.12.2010 
 

1. OZ volí : 

a) Členov obecnej rady : Bc. Janu Molčanovú, Mgr. Evu Štefánikovú, Mariana 

Dovalovského 



b) Predsedov komisií OZ nasledovne : 

Komisia finančná a správy majetku  : Bc. Jana Molčanová 

Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu : Mgr. Eva Štefániková 

Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu : Jaroslav Breznen 

Komisia na ochranu verejného poriadku  : Marian Dovalovský 

Komisia pre riešenie rómskej otázky  : Ján Jánošík 

c) Členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov : Bc. Janu Molčanovú, Mgr. Evu Štefánikovú, Mariana Dovalovského 

d) Členov komisie na vybavovanie sťažností : Ondreja Bezeka, Jána Jánošíka, Mariana 

Dovalovského  

 

Uznesenie č. 22/ 14.12.2010 

OZ schvaľuje plat starostu vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve určenej 

štatistickým úradom SR k 31.12.2009 a 10 % navýšenie -  príplatok k mzde. Plat patrí starostovi odo 

dňa zloženia sľubu, t.j. 14.12.2010. 

 

Uznesenie č. 23 / 14.12.2010 

OZ ukladá predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na členov komisií OZ. 

 

Uznesenie č. 24 / 14.12.2010 

Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová v súlade s § 18a, odst.8c. vyhlasuje konanie voľby  hlavného 

kontrolóra obce Rejdová dňa 26.11. 2011. 

Uznesenie č. 25 / 14.12.2010 

 Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová určuje pracovný čas hlavného kontrolóra obce Rejdová v novom 

volebnom období na 32 hod. / mesačne. 

Uznesenie č. 26/ 14.12.2010 

 Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK obce a náležitosti 

prihlášky : 

a) Kvalifikačné predpoklady – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou 

b) Náležitosti prihlášky – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko  

        výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace   

        overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov 

o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

   profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia

   súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ 



c) Ďalšie predpoklady – najmenej 5 rokov praxe vo verejnej , alebo štátnej správe a prax v riadiacej, 

ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,znalosť podvojného účtovníctva, znalosť právnych 

predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, 

o majetku obcí a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy,  užívateľské ovládanie 

počítača,  občianska a morálna bezúhonnosť 

Uchádzač na funkciu HK obce Rejdová zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku 

v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu : Obec Rejdová, 049 

26 Rejdová 47 najneskôr do 12.1. 2011. 

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu            . 

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 

všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s 

§ 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred 

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút. 

Deň nástupu do zamestnania : 1. február 2011  

1. Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí osobitná komisia v zložení členov obecnej rady, 

ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra obce. 

2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte 

na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 

získali v prvom  kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 

druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. 

4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu 

najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra. 

 

Uznesenie č. 27/ 14.12.2010 

OZ schvaľuje hospodárenie obce Rejdová v I.štvrťroku 2011 v rozpočtovom provizóriu. 

 

Hlasovanie o uznesení OZ :  Za : 6 poslancov Proti :0  Zdržal sa :0 

 

 

         Ing. Ján Valentík, v.r. 

           Starosta obce 



 


