                                                         Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 22. 03. 2011 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 ods. 1 zákona NR SR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 6 poslancov, čím bolo uznášania schopné.

Program:
Zahájenie
	Voľba návrhovej komisie: Ing. Čavojská Marta, Peter Beňo, Silvia Hanková
overovatelia: Ing. Eva Foltánová, Ľuboš Šnirc, sčitátor: Peter Boško, zapisovateľ: Lenka Rybárová
	Pohovor so zaregistrovanými kandidátmi
	Tajná voľba hl. kontrolóra obce
	Návrh na uznesenie
	Schválenie uznesenia
	Záver


K bodu č. 1
      Starostka obce Ing. Helena Čavojská zahájila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala prítomných a oboznámila ich s programom. Prednesený program bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 2
      Do návrhovej komisie starostka obce navrhla nasledovných poslancov: Ing. Marta Čavojská, Peter Beňo, Silvia Hanková, overovatelia: Ľuboš Šnirc, Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Peter Boško, zapisovateľ: Lenka Rybárová. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 3
      Starostka obce otvorila voľnú diskusiu so zaregistrovanými kandidátmi a dala priestor poslancom na otázky ku kandidátom. Pán Beňo položil otázku v akom časovom intervale je podľa kandidátov vhodné alebo zaužívané podanie správy kontrolóra a aká by mala byť. Obaja kandidáti sa vyjadrili, že podávajú správy minimálne v rozsahu určenom zákonom, a zároveň vrámci svojej pracovnej náplne pomáhajú obci aj s metodickou činnosťou.


K bodu č. 4
      V tomto bode strostka obce vyzvala prítomných poslancov k tajnej voľbe hlavného kontrolóra obce. Hlasovalo sa krúžkovaním zvoleného kandidáta na neoznačených lístkoch. Ing. Eva Foltánová sčítala hlasy a prečítala výsledky. V prvom kole volieb získali kandidáti Ing. Vladimír Hvojnik – 2 hlasy a RSDr. Tomáš Konuš – 4 hlasy. Toto hlasovanie bolo neplatné nakoľko k platnej voľbe je potrebné získať hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Starostka vyzvala poslancov aby pristúpili k opakovanej voľbe hl. kontrolóra. V druhom kole získali kandidáti Ing. Vladimír Hvojnik – 1 hlas a RSDr. Tomáš Konuš – 5 hlasov. Starostka obce vyhlásila naplnenie platnej legislatívy voľby hl. kontrolóra o známila zvolenie pána RSDr. Tomáša Konuša do tejto funkcie. Pán Konuš poďakoval poslancom za prejavenú dôveru a vyslovil vieru v obojstrannú spokojnosť pri vykonávaní svojej funkcie. Hlasovacie lístky tvoria prílohu k zápisnici.


K bodu č. 5 a č. 6
      Silvia Hanková predniesla návrh uznesenia č. 3/2011. Nikto z poslancov nemal doplňujúce návrhy alebo pripomienky. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený. Návrh zmeny tvorí pílohu k zápisnici.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


K bodu č. 7
         Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.



















Overovatelia: Ing. Eva Foltánová
                       Ľuboš Šnirc                                                    





   
                                                                                
Zapísala: Lenka Rybárová                                                                        Ing. Helena Čavojská v.r.
                                                                                                                          starostka obce

