
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 15. 12. 2016 v zasadačke obecného úradu 

 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny                    Neprítomní: Radoslav Šuhajda 
 
 
Overovatelia zápisnice: František Bezek, Mgr. Valér Bakajsa 
 
 
Zapisovateľka: Miroslava Štefušová 
 
 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Informácia Mgr. Mariany Ivanovej  /obecná kronikárka/ o vedení  kroniky obce 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady 
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2016 a čerpanie rozpočtu obce k 301.11.2016 
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 
7. Rôzne 
 
 

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že 
z  9   poslancov je 8 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov 
zápisnice navrhol poslancov Františka Bezeka a Mgr. Valéra Bakajsu. za 
zapisovateľku Miroslavu Štefušovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, 
overovateľov zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo.  

 
2. V tomto bode Mgr. Mariana Ivanová / kronikárka obce/ oboznámila poslancov OcZ so 

svojím návrhom ohľadom vedenia obecnej kroniky. Pani Ivanová navrhla, aby boli 
v kronike dve až tri akcie obce rozpísané podrobne, ostatné udalosti a akcie obce za 
rok budú zaznamená len stručne. Zároveň navrhla, aby bola kronika doplnená aj 
o ilustrácie a aby poslanci najprv odsúhlasili znenie textu, ktorý následne prepíše do 
kroniky. Poslanci OcZ návrh pani Ivanovej jednohlasne schválili. 
 

3. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že z predchádzajúceho zasadnutia bolo splnené 
uznesenie 5/f/2016 – vyjadrenie Rady školy k anonymnej sťažnosti na vedenie školy. 

     Nebolo splnené uznesenie 5/ch/2016 a to úprava interiéru kultúrneho domu – záclony 
na oknách. 

     
4. V tomto bode starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o  návrhu VZN 
č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Poslanci VZN jednohlasne schválili. 

 



5. V  bode 5 sa poslanci obecného zastupiteľstva  informovali o čerpaní niektorých 
príjmových a výdavkových položiek rozpočtu obce za rok 2016 a jednohlasne 
schválili úpravu rozpočtu obce na rok 2016 . 

 
6. V bode 6 zapisovateľka pani Štefušová prečítala stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019, ktorý  odporučil poslancom obecného 
zastupiteľstva návrh rozpočtu schváliť. Poslanci návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 
jednohlasne schválili. 

 
7. V bode Rôzne: 

 
�  nakoľko 31.12.2016 končí volebné obdobie hlavného kontrolóra obce Rakovec nad 

Ondavou Ing. Michala Garbeľa obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľby hlavného 
kontrolóra na deň  30.01.2017 v zasadačke obecného úradu a termín podávania 
prihlášok kandidátov v zmysle § 18a ods. 2   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov do 16.01.2017 do 12. hodiny na adresu 
obce Rakovec nad Ondavou v zalepenej obálke s označením ,,Voľby hlavného 
kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou – neotvárať " 

 
� poslanci OcZ určili kvalifika čné predpoklady a iné podmienky, ktoré musí spĺňať 

kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, najlepšie ekonomického smeru,  
- bezúhonnosť 
- prax v odbore vítaná 
zn- alosť právnych a ekonomických predpisov 

 
� poslanci OcZ určili náležitosti  a prílohy písomnej prihlášky: 

- meno a priezvisko kandidáta, príp. titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné 
údaje /e-mail, telefón/ 

- vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Rakovec nad 
Ondavou 

Povinné prílohy k  prihláške: 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
- úradne overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

      Ostatné prílohy k prihláške: 
- štruktúrovaný životopis 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony  v plnom 

rozsahu 
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Rakovci nad Ondavou  

- informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného 
kontrolóra: 
- podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je  členom 

 riadiacich,kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť  

-     je hlavným kontrolórom aj v inej obci 
 



� poslanci OcZ určili  začiatok funkčného obdobie hlavného kontrolóra: v súlade s § 18a 
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov funkčné obdobie hlavného kontrolóra  je šesť rokov a  začína sa dňom, 
ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 01.02.2017 
 

� poslanci OcZ určili rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: v súlade s § 11 
ods. 4 písm. j) a § 18 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý 
bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 10% 
týždenného pracovného času /3,75 hodín týždenne/ 
 

� poslanci OcZ určili spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním 
 

� poslanci OcZ určili proces vykonania voľby hlavného kontrolóra: 
 

a) voľby hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou sa vykonajú na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakovci nad Ondavou dňa 30.01.2017 

b) zapisovateľka informuje poslancov OcZ o počte, forme a dátume doručenia 
obálok s označením ,,Voľba hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou 
– neotvárať " 

c) zapisovateľka, pracovníčka obce, odovzdá starostovi nepoškodené zalepené 
obálky jednotlivých kandidátov s označením ,,Voľba hlavného kontrolóra obce 
Rakovec nad Ondavou - neotvárať", ktorý obálky následne otvorí 

d) starosta obce, zástupca starostu obce a zapisovateľka skontrolujú, či písomne 
prihlášky obsahujú všetky náležitosti, zástupca starostu informuje poslancov 
o danej skutočnosti 

e) poslanci OcZ sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov 
f) poslanci OcZ schválili trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, 

zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby 
hlavného kontrolóra. Členovia komisie: Marek Bakajsa, Milan Bakajsa, Juraj 
Leško 

g) procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých 
kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich 
prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju 
prezentáciu v časovom rozsahu max. 10 minút 

h) poslanci môžu po skončení prezentácie kandidáta klásť kandidátovi otázky 
súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra 

i) po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k tajnému hlasovaniu. 
Na tajné hlasovanie sa použije hlasovací lístok s odtlačkom pečiatky obce 
Rakovec nad Ondavou. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. 
Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí /podľa 
priezviska/, s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického 
titulu. 

j) na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta určí 
kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať  môže  iba jedného kandidáta. 
Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej schránky 

k) platný hlasovací lístok je ten, ktorý obsahuje náležitosti uvedené v písm. h) 
tohto bodu a na ktorom je zakrúžkovaný iba jeden kandidát. Na prečiarknuté 
alebo dopísané mená iných osôb ako sú oficiálni kandidáti sa neprihliada. 
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť.  



l) po skončení tajných volieb členovia volebnej komisie: 
- vyberú hlasovacie lístky z volebnej schránky 
- skontrolujú platnosť hlasovacích lístkov, sčítajú hlasy a podajú informáciu 
poslancom OcZ 
- skonštatujú výsledky voľby 
 

� v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov: 
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo 
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, 
ktorí získali v prvom kole 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, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
 

� poslanci OcZ uložili starostovi povinnosť zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 

� poslanci uložili volebnej komisii vypracovať zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra 
obce Rakovec nad Ondavou v termíne do 28.02.2017. Zápisnica bude obsahovať: 
- počet prítomných poslancov 
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov 
- počet platných hlasovacích lístkov 
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 
- výsledok voľby hlavného kontrolóra obce 
- titul, meno a priezvisko zvoleného kandidáta 
 

� poslanci ďalej uložili starostovi obce zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby 
hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou na obecnej tabuli a internetovej 
stránke obce 
 
Ďalej v bode rôzne: 

 
� žiadosť Adriany Mikulovej o úľavu na komunálnom odpade na rok 2017 – poslanci 

OcZ  žiadosť jednohlasne schválili 
 

� žiadosť dedinskej organizácie Jednota dôchodcov o poskytnutie finančnej pomoci na 
rok 2017 -  poslanci OcZ jednohlasne schválili 
 
 

� žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o úľavu od poplatku za prenájom 
kultúrneho domu a riadov, ako aj poplatku za energie na akciu ,,Teplákový ples 2017“ 
– poslanci OcZ jednohlasne schválili 
 
 

� žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu a rekreačných športovcov obce 
o odpustenie poplatku za prenájom telocvične z dôvodu konania športových aktivít – 
poslanci OcZ jednohlasne schválili 



� starosta informoval poslancov OcZ o príprave  silvestrovskej zabíjačky 2016 
 
 

� poslanec Marek Bakajsa navrhol vymeniť drevený obklad pódia v kultúrnom dome za 
modernejší materiál  
 
 

� poslankyňa Kozelová sa informovala o uvítaní deti do života, starosta obce  navrhol, 
aby predložila nejaký návrh uvítania detí do života 
 
 

� poslankyňa Kozelová sa pýtala ako je to s plánom hospodárskeho rozvoja obce – plán 
ešte nie je dokončený 
 
 

� poslanci OcZ sa pýtali na prechod pre chodcov pri dome s. č. 220, na čo starosta 
informoval poslancov, že žiadosť bola podaná a čaká sa na vyjadrenie dopravného 
inšpektorátu  
. 

� poslanci OcZ upozornili, že sa prepadá most pri s. č. 357 a cesta pri s. č. 202, starosta 
upozorní správu ciest 

 
 

� poslankyňa Kozelová sa informovala, ako pokračuje rekonštrukcia sociálneho bytu 
v budove materskej školy. Starosta informoval poslancov OcZ, že na byte sa  
pracovalo svojpomocne a je ho  potrebné dokončiť. Poslanci navrhli, aby sa oslovili 
aspoň tri firmy, ktoré predložia cenové ponuky  a na nasledujúcom riadnom zasadnutí 
sa vyberie firma, ktorá byt dokončí – jednohlasne schválené 

 
 
 
 
 
Zapísala: Miroslava Štefušová, 15.12.2016 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: …………………………………….. 
 
    …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
         MVDr. Peter Olejník 
                starosta obce 



Uznesenie č. 6/a/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov, zápisnice a programu         
rokovania 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 

schvaľuje 
 
 

- program rokovania 
 
- overovateľov zápisnice:  Františka Bezeka a Mgr. Valéra Bakajsu 
 
- zapisovateľku zápisnice: Miroslavu Štefušovú 

 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 



Uznesenie č. 6/b/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu 2. Informácia Mgr. Mariany Ivanovej  /obecná kronikárka/ o vedení  kroniky 
obce 
 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 

súhlasí 
 
 

s návrhom Mgr. Mariany Ivanovej /obecná kronikárka/ ohľadom vedenia kroniky obce: 
- dve až tri akcie obce v roku budú v kronike rozpísané podrobne, zvyšné akcie budú 

zaznamenané stručne – zhrnuté v sumári 
- kronika bude doplnená aj o ilustrácie 
- pani Ivanová poslancom  vždy najskôr predloží návrh textu, ktorí poslanci  odsúhlasia, 

a následne prepíše text do kroniky obce 
 

 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 



Uznesenie č. 6/c/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu  3. Kontrola plnenia uznesení 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 

 
vzalo na vedomie 

 
• že z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené tieto uznesenia:  

-  5/f/2016 – vyjadrenie Rady školy k anonymnej sťažnosti na vedenie školy 
 

• že neboli splnené uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí: 
-   5/ch/2016 a to úprava interiéru kultúrneho domu – záclony na oknách. 

 
 
 
 

 
 

 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 
 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 



Uznesenie č. 6/d/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu  4. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 

 
 

schvaľuje 
 
 
 

VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 

 



Uznesenie č. 6/e/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu  5. Úprava rozpočtu obce na rok 2016 a čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2016 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 

schvaľuje 
 
 

úpravu rozpočtu obce na rok 2016 
 
 
 
 
 

berie na vedomie 
 
 
čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2016 
 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 



Uznesenie č. 6/f/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu  6. Návrh rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 

schvaľuje 
 
 

návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 
 
 
 
 

berie na vedomie 
 
 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 
 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 

 



Uznesenie č. 6/g/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu  7. Rôzne – vyhlásenie  dňa voľby hlavného kontrolóra obce, ustanovenie 
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti 
prihlášky kandidáta 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
1. Vyhlasuje 
 

� V zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce 
Rakovec nad Ondavou  

� V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce 
Rakovec nad Ondavou, a to 30.01.2017 /pondelok/ 
 
 

2. Určuje 
 
� Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra: 

Miesto konania voľby: zasadačka obecného úradu Rakovec nad Ondavou 
Čas konania voľby: 18.00 hod. 

� Termín doručenia písomných prihlášok: 
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad /do podateľne obecného 
úradu/ v Rakovci nad Ondavou najneskôr 16.01.2017 do 12.00 hodiny, t. j. do 14 
dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra 

� Spôsob doručenia písomných prihlášok: 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke 
označenej ,,Voľba hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou - 
neotvárať" zašlú na adresu: Obec Rakovec nad Ondavou, Rakovec nad Ondavou 
č. 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou alebo osobne doručia do podateľne obecného 
úradu v Rakovci nad Ondavou 

� Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, najlepšie ekonomického smeru,  
- bezúhonnosť 
- prax v odbore vítaná 
- znalosť právnych a ekonomických predpisov 

� Náležitosti písomnej prihlášky: 
- meno a priezvisko kandidáta, príp. titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné 
údaje /e-mail, telefón/ 
- vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Rakovec nad 
Ondavou 



� Prílohy k prihláške: 
a) Povinné prílohy k  prihláške: 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
- úradne overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

b) Ostatné prílohy k prihláške: 
- štruktúrovaný životopis 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony       

v plnom rozsahu 
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Rakovci nad Ondavou  

- informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu 
hlavného kontrolóra: 

� podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je  členom 
 riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť  

� je hlavným kontrolórom aj v inej obci 
� Začiatok funk čného obdobia hlavného kontrolóra: 

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov 
a začína sa dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 01.02.2017 

� Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov určuje kratší pracovný čas 
hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným 
zastupiteľstvom, v rozsahu 10% týždenného pracovného času /3,75 hodín 
týždenne/ 

� Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: 
Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané tajným hlasovaním. 

� Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra: 
1. voľby hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou sa vykonajú na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakovci nad Ondavou dňa 
30.01.2017 

2. zapisovateľka informuje poslancov OcZ o počte, forme a dátume 
doručenia obálok s označením ,,Voľba hlavného kontrolóra obce Rakovec 
nad Ondavou – neotvárať " 

3. zapisovateľka odovzdá starostovi obce nepoškodené zalepené obálky 
jednotlivých kandidátov s označením ,,Voľba hlavného kontrolóra obce 
Rakovec nad Ondavou - neotvárať", ktorý obálky následne otvorí 

4. starosta obce, zástupca starostu obce a zapisovateľka skontrolujú, či 
písomne prihlášky obsahujú všetky náležitosti a následne zástupca 
starostu informuje poslancov o danej skutočnosti 

5. poslanci OcZ sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých 
kandidátov 

6. poslanci OcZ zvolili trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh 
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu 
z voľby hlavného kontrolóra. Členovia komisie: Marek Bakajsa, Milan 
Bakajsa, Juraj Leško 



7. procesu voľby hlavného kontroló ra predchádza prezentácia jednotlivých 
kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich 
prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju 
prezentáciu v časovom rozsahu max. 10 minút 

8. poslanci môžu po skončení prezentácie kandidáta klásť kandidátovi 
otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra 

9. po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k tajnému 
hlasovaniu. Na tajné hlasovanie sa použije hlasovací lístok s odtlačkom 
pečiatky obce Rakovec nad Ondavou. Hlasovací lístok je spoločný pre 
všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení 
v abecednom poradí /podľa priezviska/, s uvedením poradového čísla, 
priezviska, mena a akademického titulu. 

10. na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním poradového čísla 
kandidáta určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať  môže  iba 
jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej 
schránky 

11. platný hlasovací lístok je ten, ktorý obsahuje náležitosti uvedené v bode 9 
tohto odseku a na ktorom je zakrúžkovaný iba jeden kandidát. Na 
prečiarknuté alebo dopísané mená iných osôb ako sú oficiálni kandidáti sa 
neprihliada. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť.  

12. po skončení tajných volieb volebná komisia: 
        -   vyberie hlasovacie lístky z volebnej schránky 
        -  skontroluje platnosť hlasovacích lístkov a sčíta počet platných hlasov, 
            podá o tom informáciu poslancom OcZ    
       -   skonštatuje výsledky voľby 
 

3. V zmysle § 18a ods. 3 zákona č- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov:  
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo 
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, 
ktorí získali v prvom kole 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, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
 

 
4. Ukladá  

� starostovi obce zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rakovec 
nad Ondavou na úradnej tabuli a internetovej adrese obce 

� volebnej komisii vypracovať zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra obce 
Rakovec nad Ondavou v termíne do 28.02.2017. Zápisnica bude obsahovať: 

      - počet prítomných poslancov 
      - počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 
      - počet odovzdaných hlasovacích lístkov 
      - počet platných hlasovacích lístkov 
      - počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 

- výsledok voľby hlavného kontrolóra obce 
      - titul, meno a priezvisko zvoleného kandidáta 



� starostovi obce zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra 
obce Rakove nad Ondavou na obecnej tabuli a internetovej adrese obce Rakovec 
nad Ondavou   
 

 
 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 6/h/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
K bodu  7. Rôzne – žiadosť Adriany Mikulovej o ú ľavu na komunálnom odpade na rok 
2017 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 
 

schvaľuje 
 
 

žiadosť Adriany Mikulovej o úľavu na komunálnom odpade na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 



Uznesenie č. 6/i/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu  7. Rôzne – žiadosť dedinskej organizácie Jednota dôchodcov o poskytnutie 
finančnej pomoci na rok 2017 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 

 
schvaľuje 

 
žiadosť dedinskej organizácie Jednota dôchodcov o poskytnutie finančnej pomoci na rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 

 

 



Uznesenie č. 6/j/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu  7. Rôzne – žiadosti občianskeho združenia Športom k zdraviu 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 

schvaľuje 
 

 
- žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o úľavu od poplatku za prenájom 

kultúrneho domu a riadov, ako aj poplatku za energie na akciu ,,Teplákový ples 2017"  
 

- žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu a rekreačných športovcov obce 
o odpustenie poplatku za prenájom telocvične z dôvodu konania športových aktivít  

 
 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 



Uznesenie č. 6/k/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu  7. Rôzne –  Silvester 2016 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 

berie na vedomie 
 
 
 

 
informáciu starostu obce o prípravách Silvestra 2016 – silvestrovská zabíjačka 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 

 



Uznesenie č. 6/l/2016 
z  6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 15.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu  7. Rôzne –  dokončenie sociálneho bytu 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 

schvaľuje 
 
 
 

 
aby starosta obce oslovil aspoň tri firmy, ktoré predložia cenové ponuky  a na nasledujúcom 
riadnom zasadnutí sa vyberie firma, ktorá byt dokončí  
 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.12.2016 



 

 

 
 
 
 
 


