Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tajov, konaného dňa 17. 4. 2020
Program OZ:
1.

Otvorenie

2.

Voľba hlavného kontrolóra

3.

Rôzne

4.

Diskusia

Uznesenie č. 9/2020
K bodu 1: Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
a)urč uj e
Ing. Ľubomíru Žabkovú za zapisovateľku zápisnice,
za overovateľov zápisnice Mgr. Iveta Sitková, Zuzana Onderková
do návrhovej komisie Richard Biely, Michal Hew
b)sc hv aľuj e
pr ogr am za sa dn ut ia Obecn éh o z a st upi t eľst va v T a jove
c )be ri e na v e dom i e
kon t r ol u pln en i a uzn esen í

Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 10/2020
K bodu 2: Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Tajove
volí:
členov 3-člennej volebnej komisie na sčítanie hlasov a spísanie zápisnice z voľby hlavného kontrolóra obce
v zložení : Mgr. Iveta Sitková, Jana Vaculčiaková, Richard Biely
Za overovateľov zápisnice volebnej komisie: Michal Hew, Zuzana Onderková
Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 11/2020
K bodu 2: Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Tajove
a)be ri e na ve dom ie
Zápisnicu volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách hlavného kontrolóra obce Tajov.

1

b)v ol í
Ing. Miroslava Hýbla za hlavného kontrolóra Obce Tajov.
c )urč uj e
určuje hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, a to ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka
podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku
1 v závislosti od dĺžky pracovného času, a to 0,2 z celku.
c )sc hv aľuj e
že, hlavný kontrolór môže vykonávať aj inú zárobkovú činnosť popri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce
Tajov, a to podnikal a bol členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Poslanec OZ

Za

Proti

Richard Biely
Mgr. Iveta Sitková
Zuzana Onderková
Jana Vaculčiaková
Michal Hew

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

V Tajove, dňa: 17. 4. 2020

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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