
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Uznesenie zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 15.12.2016 

 

Uznesenie č. 35/15.12.2016 

1.Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová v súlade s § 18a, odst.2 vyhlasuje konanie voľby  hlavného 

kontrolóra obce Rejdová  dňa 27.1.2017 v priestoroch zasadačky OcÚ. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová  určuje pracovný čas hlavného kontrolóra obce Rejdová 

v novom volebnom období na 16 hod. / mesačne. 

3. 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  – osobné údaje kandidáta - 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,  

    - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na  

    právne úkony v plnom rozsahu 

    -prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 

    -  súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania  

                voľby v OZ 

c) Ďalšie predpoklady – 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,   

d / 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 12.1.2017 do 15.00 hod.  

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu. 

e/ 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. Uchádzačom, ktorí splnili 

kritériá bude obecným úradom zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred 

konaním voľby. 

f/ 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. 

g/ Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. 

h/ Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu 

najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra. 

i/ 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 2017  

 

4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje :  

Komisiu, v zložení : Ing. Matej Ambruž, Bc. Jana Molčanová, Ing. Janka Molčanová. ktorej 

úlohou bude :  

a/ otváranie obálok prihlásených kandidátov 

b/ posúdenie podaných  prihlášok a vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov  

c/ vydanie zoznamu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce 

d/ sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov pri tajnej voľbe HK 

 Otváranie obálok a posúdenie prihlášok sa uskutoční dňa 12.1.2017 o 16.00 hod. na obecnom 

úrade.  

5.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov výberovej komisie na funkciu hlavného kontrolóra  

všetkých poslancov OZ. 

6. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu 

a/ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby HK na úradnej tabuli obce a webovom sídle 

obce v zákonom stanovenej lehote 

b/ vyhotoviť hlasovacie lístky na voľbu HK, na ktorých budú kandidáti uvedení podľa abecedy a ktoré 

budú opatrené pečiatkou obce 

     Za : 7 poslancov     Proti : 0 Zdržal sa : 0 



Uznesenie č. 36/15.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a/ program rokovania OZ 

b/ zapisovateľa : I.Kolářovú, Overovateľov zápisnice : JUDr. Hric, Bc.Molčanová, Návrhová 

komisia : Ing.Ambruž, M.Dovalovský 

c/ VZN č. 4/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti s účinnosťou od 1.1.2017 

d/ Audítorsku spoločnosť D.E.A. Consult Košice, spol.s.r.o., Masarykova 2 , Košice na výkon 

auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Rejdová za roky 2016 

a 2017. 

e/ hospodárenie obce Rejdová v rozpočtovom provizóriu až do schválenia rozpočtu obce na 

rok 2017 

f/ v súlade s § 4 ods.5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v z.n.p. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Rejdová v návrhu rozpočtu na rok 2017 

g/ odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 30 % z hrubej mzdy za obdobie 6 mesiacov. 

Odmena bude vyplatená v mzde za mesiac december 2016. 

     Za : 7 poslancov     Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 37/15.12.2016 

Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti spoločnosti  Free zona s.r.o. Námestie baníkov 35, 

048 01 Rožňava v zastúpení Ing. Dušanom Černajom, technickým riaditeľom zo dňa 

15.12.2016 súhlasí s uložením optickej technológie na podperné body vo vlastníctve obce 

Rejdová /miestny rozhlas/ za účelom vybudovania optickej siete pre skvalitnenie 

telekomunikačných služieb /Digi televízia, internet, telefónna služba a iné/.  

     Za : 7 poslancov     Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

V Rejdovej, dňa 15.12.2016 

 

        Mgr. Slávka Krišťáková 

           starostka obce 

 


