Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 21. júla 2014
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Miroslav Slezák, Roman Užík

Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zhodnotil plnenie
úloh vyplývajúcich z predchádzajúceho zasadnutia OZ
1. Predmetom zasadnutia poslancov OZ bola predovšetkým voľba hlavného kontrolóra obce. Do
tejto funkcie sa na základe oznámenia zo dňa 26. 6. 2014 písomne prihlásil dňa 4. júla 2014
iba Ing. Jaroslav Hlavatý. Poslanci po prekontrolovaní potrebných písomných náležitostí
(register trestov – nemá záznam, vysokoškolský diplom) vyzvali prítomného uchádzača, aby
sa prezentoval. Na základe všetkých skutočností poslanci schválili Ing. Jaroslava Hlavatého,
bytom: ul. gen. Fraňu 10, 038 53 Turany na funkciu hlavného kontrolóra obce na dobu 6
rokov (od 22. 7. 2014 do 21. 7. 2020). Pracovný úväzok hl. kontrolóra je 0,125 %, týždenného
pracovného času t. j. 5 hod. týždenne
2. Starosta predložil poslancom na posúdenie Zmluvu o externom manažmente s firmou
Grandprojekt s. r. o. Nové zámky, predmetom ktorej je vypracovanie žiadosti na projekt
Protipovodňové opatrenia obce Turčianska Štiavnička. Poslanci uvedenú zmluvu schválili
v plnom rozsahu.
3. Poslanci schválili pre budúce obecné zastupiteľstvo vzídené z volieb samosprávy, ktoré budú
dňa 15. novembra 2014 počet poslancov – 7.
V Turč. Štiavničke 21. 7. 2014, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke
zo 21. júla 2014
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 16/2014

‐ Ing. Jaroslava Hlavatého, bytom: ul. gen. Fraňu 10, 038 53 Turany,
na funkciu hlavného kontrolóra obce na dobu 6 rokov (od 22. 7. 2014
do 21. 7. 2020). Pracovný úväzok hl. kontrolóra je 0,125 %, týždenného
pracovného času t. j. 5 hod. týždenne

Uzn. č. 17/2014

‐

zmluvu o externom manažmente s firmou Grantprojekt s. r. o. Nové
Zámky na vypracovanie žiadosti na projekt: Protipovodňové opatrenia
obce Turčianska Štiavnička v plnom rozsahu

Uzn. č. 18/2014

‐

pre budúce obecné zastupiteľstvo, vzídené z volieb do samosprávnych
orgánov, ktoré budú dňa 15. 11. 2014 počet poslancov – 7.

V Turč. Štiavničke, dňa 21. 7. 2014

Peter Očka
starosta obce

