OBEC VEĽKÁ VES

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva

č. 55 / 9/ 2 0 16

zo dňa 25. február 2016
k Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
A) berie na vedomie
1. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Veľká Ves k 29.02.2016

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, (Miroslav Hanes, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Golčiter, Ing. Matej Lőrinčík, Michal Kulich)
0
0

Vo Veľkej Vsi dňa 25.02.2016

Jozef L í š k a
starosta obce

OBEC VEĽKÁ VES

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva

č. 56 / 9/ 2 0 16

zo dňa 25. február 2016
k Návrh na vyhlásenie voľby kontrolóra obce Veľká Ves
A) vyhlasuje

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi uznesením č. 56/9/2016 zo dňa 25.02.2016, podľa
ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súvislosti so vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra obce dňom
01.03.2016
a určuje deň konania voľby na 06.05.2016 o 18:30 hod. na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva vo Veľkej Vsi
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 12 % mesačného pracovného
času – t.j. 18 hod./4,5 hod. mesačne /týždenne/.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na
Obecnom úrade vo Veľkej Vsi v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“,
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 22.04.2016
B) určuje

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
1/ Kandidát musí spĺňať kvalifikačný predpoklad – minimálne úplné stredné vzdelanie,
kandidát preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia /diplomu/.
Požiadavka odbornej praxe : 5 rokov v oblasti verejnej správy.
2/
-

Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,
spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením,
bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
pracovný úväzok 0,12

OBEC VEĽKÁ VES

UZNESENIE
V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom
obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca /zákon č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme/, nesmie podnikať ani vykonávať inú
zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Funkcia hlavného kontrolóra je
nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa
osobitného predpisu.
Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov
komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť
prihlášky, dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného
kontrolóra

Hlasovanie:
Za:
5, (Miroslav Hanes, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Golčiter, Ing. Matej Lőrinčík, Michal Kulich)
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Vo Veľkej Vsi dňa 25.02.2016

Jozef L í š k a
starosta obce

OBEC VEĽKÁ VES

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva

č. 57 / 9/ 2 0 16

zo dňa 25. február 2016
k Návrh na spolufinancovanie projektu Havarijný stav strechy na budove Obecnej

knižnice vo Veľkej Vsi
A) schvaľuje
1. Spolufinancovanie projektu Havarijný stav strechy na budove Obecnej knižnice vo výške 10 %
z celkovej ceny rozpočtu čo činí 1.203,50 €

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, (Miroslav Hanes, MVDr. Ľuboslav Paál, Ján Golčiter, Ing. Matej Lőrinčík, Michal Kulich)
0
0

Vo Veľkej Vsi dňa 25.02.2016
Jozef L í š k a
starosta obce

OBEC VEĽKÁ VES

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva

č. 58 / 9/ 2 0 16

zo dňa 25. február 2016
k Medzinárodnému dňu detí – návrh na kultúrne podujatie
A) schvaľuje
Príspevok vo výške 350,00 EUR na kultúrne popoludnie pre deti počas Medzinárodného dňa detí

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter. MVDr. Ľuboslav Paál
0
0

Vo Veľkej Vsi dňa 25.02.2016

Jozef L í š k a
starosta obce

OBEC VEĽKÁ VES

UZNESENIE
O b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a č. 59 / 9 / 2 0 16
zo dňa 25. február 2016

k detskému letnému táboru v roku 2016

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) Berie na vedomie
Informáciu o zrealizovaní detského letného tábora v roku 2016 na chatu Family Kokava nad
Rimavicou v letných mesiacoch pre deti od 5 do 15 rokov z obce Veľká Ves a doplnením do počtu
aj z iných obcí.

B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schvaľuje
Príspevok na jedno dieťa z obce Veľká Ves vo výške 78,00 EUR
Jedného vedúceho tábora náklady na neho vo výške 60,00 EUR
Zdravotný dozor úhradu nákladov vo výške 60,00 EUR
Pedagogický dozor s úhradou nákladov vo výške 60,00 EUR
Dvoch vedúcich skupín kryté celkovými nákladmi vo výške 120,00 EUR
Autobusovú dopravu detí do tábora a z tábora domov vo výške 170,00 EUR

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter. MVDr. Ľuboslav Paál
0
0

Vo Veľkej Vsi dňa 25.02.2016

Jozef L í š k a
starosta obce

OBEC VEĽKÁ VES

UZNESENIE
O b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a č. 60 / 9 / 2 0 16
zo dňa 25. február 2016

k Kultúrne podujatie – „Brdárska kapustnica“
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi
A) berie na vedomie
1. Dátum konania kultúrneho podujatia „Brdárska kapustnica“ 17.09.2016.
2. Účinkovanie Múzea na kolesách.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5, - Miroslav Hanes, Michal Kulich, Ing. Matej Lőrinčík, Ján Golčiter. MVDr. Ľuboslav Paál
0
0

Vo Veľkej Vsi dňa 25.02.2016

Jozef L í š k a
starosta obce

