
 

         Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Dvorníky    

____________________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Dvorníky, konaného 

dňa 29. 12. 2014 na Obecnom úrade Veľké Dvorníky 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 

schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa schválených zmien: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie platu starostu obce 

- Informácia starostu o finančnom stave obce 

5. Voľba hlavného kontrolóra 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch: 

Určuje 

úpravu základného platu starostu obce Veľké Dvorníky v súlade s § 4 ods. 2) zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov na 1,7 násobok, čo je (824,00 x 1,98) x 1,7 = 2774,00 €. 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch  

berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce ku dňu 15.12.2014 



Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch 

a/ vyhlasuje 

deň konania voľby hlavného kontrolóra na 9. 2. 2015 na zasadnutí OZ obce Veľké Dvorníky 

b/ ustanovuje 

1. vykonať voľbu podľa § 18 písmena a) odst.3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlásiť jej výsledky, 

2. náležitosti prihlášky takto: 

- meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení neskorších predpisov, 

 - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s 

uvedením pracovnej pozície, 

 - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu stanovenému na odovzdanie 

prihlášky. 

c/ určuje 

podmienky pre kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra takto: 

1. kvalifikačné podmienky v súlade s ustanovením §18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2. pracovný pomer na skrátený úväzok, pracovný čas, ktorého dĺžka je 22,5 hodín týždenne  

3. otváranie obálok 26. januára 2015 o 15.30 hod. na obecnom úrade 

d/ zriaďuje 

dočasnú komisiu na výberové konanie hlavného kontrolóra, ktorá vykoná kontrolu prihlášok, 

ich úplnosť a posúdenie splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa 

zákona 369/1990 Zb. 

e/ volí 

za členov komisie na výberové konanie hlavného kontrolóra Bc. Pavla Domonkosa, Štefana 

Volnera a Ing. Eugena Stemmera 

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 29. 12. 2014 

 

 

............................................. 

PhDr. Ján Ürögi 

   starosta obce 


