
Z á p i s n i c a 

 

napísaná z prvého   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklabinej, konaného dňa 16.01.2023 

v zasadačke obecného úradu  

 

Program 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice    

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Sklabiná 

4.  Uznesenie                                                    

      5.  Záver    
 

 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila  starostka obce Bc. Kálovcová Marta, ktorá 

privítala všetkých prítomných. Podľa prezenčnej listiny zistila, že sú       neprítomní traja   

poslanci obecného zastupiteľstva   Kucej Jozef, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu pracovných 

povinností, PhDr. Dana Havrilová a Ing. Diana Vargová z dôvodu nemoci.   Starostka 

skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je schopné platne sa uznášať a  prečítala program 

zasadnutia, ktorý bol  jednohlasne schválený. 

 

K bodu 2/ 

Starostka obce za overovateľov zápisnice určila    

- Kazi Ivan 

- Koška Michal 

   a do návrhovej komisie navrhla  

     -     Koška Michal    - predseda 

-  Ing. Hájek Vladislav  - člen 

-  Kazi Ivan    – člen  

Overovatelia zápisnice a návrhová komisia boli jednohlasne schválení. 

 

 

 

 

 



K bodu 3/ 

Starostka obce pristúpila k voľbe hlavného kontrolóra obce Sklabiná  v zmysle vypísaného 

výberového konania na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce Sklabiná“, do ktorého bolo 

potrebné zaslať prihlášku do 30.12.2022. Na obec bola doručená jedna prihláška v zavretej 

obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“, ktorú doručil Ing. Slavomír 

Čerpák. Starostka obce pristúpila k otvoreniu obálky a kontrole dokladov, ktoré boli 

v povinných podmienkach v rámci výberového konania. Ing. Slavomír Čerpák predložil: 

- Prihlášku do výberového konania za hlavného kontrolóra obce Sklabiná, v ktorej 

zároveň žiada obecné zastupiteľstvo o udelenie súhlasu na vykonávanie podnikateľskej 

činnosti 

- Doklad o vzdelaní 

- Písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely 

vykonania voľby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a nového zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

- Profesijný životopis 

- Výpis z registra trestov 

- Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu 

Nakoľko boli splnené všetky podmienky stanovené pre výberové konanie, starostka obce 

pristúpila k voľbe hlavného kontrolóra a udeleniu súhlasu na vykonávanie podnikateľskej 

činnosti. Hlasovanie: 4 poslanci za, zdržal sa 0, proti 0. Bolo skonštatované, že funkciu 

hlavného kontrolóra obce Sklabiná na ďalšie funkčné obdobie bude vykonávať Ing. 

Slavomír Čerpák.  

 

K bodu 4/  

Návrh na uznesenie prečítal    predseda    návrhovej  komisie Michal Koška.  

K bodu 5/ 

Záver previedla p. Bc. Kálovcová Marta, starostka obce, ktorá sa poďakovala poslancom za 

účasť  a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.  

 

 

Zapísal:  Kušniarová Veronika                                            Starosta obce: Bc. Marta Kálovcová 

                                                                                             

 

 

Overovatelia:  Kazi Ivan   

                       Koška Michal             

 


