Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v stredu 29. apríla 2015 o 17.00 h
v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Vladimír Hatiar, Mgr.
Milan Frič, Jozef Hasálik, Mgr. Mária Hatiarová, Ing. Katarína Húsenicová a Bc. Gabriela Moravová
Neprítomní: Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, Predstavenie kandidátov na voľby hlavného kontrolóra obce Turík
4, Voľby hlavného kontrolóra obce Turík
5, Diskusia
6, Záver
K bodu 1
Starosta privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, preto je zasadnutie uznášania schopné
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Rastislav Hamza a Vladimír Hatiar
K bodu 3
Starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský oboznámil prítomných s pravidlami voľby hlavného
kontrolóra obce Turík. Povedal, že do výberového konania prišli v riadnom termíne tri prihlášky
v uzavretých obálkach. Obálky boli v prítomnosti všetkých členov obecného zastupiteľstva otvorené
a prekontrolované, či kandidáti dodali všetky požadované dokumenty. Po otvorení obálok bolo
jednohlasne poslancami potvrdené, že všetci kandidáti splnili povinné požiadavky na voľbu hlavného
kontrolóra. Jednotliví kandidáti sa potom v abecednom poradí predstavili poslancom a odpovedali na
ich otázky.
Predstavili sa nasledovní kandidáti:
1. Mgr. Mária Hatiarová, Turík, najvyššie dosiahnuté vzdelanie – KU v Ružomberku, magister,
študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, terajšia prax ZŠ s MŠ Stankovany –
učiteľ pre primárne vzdelávanie
2. Ing. Katarína Húsenicová, Liptovský Hrádok, najvyššie dosiahnuté vzdelanie UMB Banská
Bystrica, Ekonomická fakulta, inžinier, odbor ekonomika a riadenie podniku, terajšia prax –
hlavná účtovníčka ST. Nicolaus a.s.
3. Bc. Gabriela Moravová, Partizánska Ľupča, najvyššie dosiahnuté vzdelanie – Žilinská
univerzita v Žiline – Fakulta prírodných vied, bakalár, odbor sociálna pedagogika, tarajšia prax
hlavný kontrolór obce Partizánska Ľupča, obchodný zástupca – finančný sprostredkovateľ pre
PSS, a.s.
K bodu 4
Voľba hlavného kontrolóra prebehla tajným hlasovaním. Hlasovali všetci piati poslanci. Volebná
komisia zložená zo všetkých poslancov OZ v Turíku potom uskutočnila sčítanie hlasov. Kandidátka č. 1
získala 3 hlasy, kandidátka č. 2 získala 1 hlas a kandidátka č. 3 získala 1 hlas. Volebná komisia pre
voľby hlavného kontrolóra v Turíku konštatovala, že hlavnou kontrolórkou obce Turík sa na obdobie 6
rokov stala Mgr. Mária Hatiarová. Starosta obce s ňou uzavrie pracovnú zmluvu s úväzkom 0,1
s nástupom od 1. mája 2015.

K bodu 5
V diskusii sa preberalo budúce pôsobenie hlavnej kontrolórky obce jej úlohy a priority kontrolnej
činnosti.
K bodu 6
Starosta obce poďakoval prítomným za korektný priebeh rokovania ako aj volieb hlavného kontrolóra
obce Turík. Potom ukončil rokovanie.

V Turíku, dňa 29. apríla 2015
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský .................................
Overili:
Vladimír Hatiar .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

UZNESENIE Č.2/2015
Prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 29. apríla 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turíku:
A/ SCHVAĽUJE podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Turík
Hlasovanie: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
B/ SCHVAĽUJE nasledovných kandidátov do volieb hlavného kontrolóra obce 1. Mgr. Mária
Hatiarová, 2. Ing. Katarína Húsenicová, 3. Bc. Gabriela Moravová
Hlasovanie: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
C/ VOLÍ hlavného kontrolóra obce Turík. Poslanci zvolili za hlavného kontrolóra obce na obdobie 6
rokov s úväzkom 0,1 Mgr. Máriu Hatiarovú.

Overili:

Vladimír Hatiar .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

Zapísal: Mgr. Stanislav Krakovský ............................................

