ZÁPISNICA
z 5. (piateho) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 29.januára 2020
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Jozef Čechovič - starosta obce,
ktorý konštatoval, že sú prítomný 4 poslanci, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch
rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Zuzana Takáčová a Barbora Némethová. Za
overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Marek Botka a Marian Minárik.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Voľba hlavného kontrolóra
Rôzne : žiadosti a informácie
Diskusia
Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

4. Voľba hlavného kontrolóra
OZ na svojom 4.zasadnutí určil deň konania voľby HK na 29.1.2020. Kadidáti mali odovzdať svoje
prihlášky do 15.1.2020. Do uvedeného termínu bola odovzdaná jedna obálka. Po otvorení obálky bolo
zistené, že sa prihlásila Mgr. Mária Tomovičová, bytom Veľké Úľany. Pristúpilo sa k preverovaniu či
prihláška obsahuje všetky stanovené náležitosti. Kandidátka spĺňala všetky podmienky uvedené vo
vyhlásení voľby hlavného kontrolóra. Vzhľadom na skutočnosť, že sa uvedenú pozíciu prihlásil len
jeden záujemca, nebolo možné previesť tajnú voľbu v zmysle zákona, ale starosta dal hlasovať o zvolení
Mgr. Márie Tomovičovej na funkciu hlavného kontrolóra.

Návrh na uznesenie č. 1/5/2020
Obecné zastupiteľstvo volí za hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie od 1.2.2020 do 1.2.2026
Mgr. Máriu Tomovičovú, bytom Veľké Úľany
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/5/2020
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Rôzne : žiadosti a informácie
Starosta obce navrhol vzhľadom na predpokladané finančné možnosti obce a zvýšené výdavky obce
v roku 2020 z dôvodu splnenia nových zákonných povinností samosprávy pouvažovať nad možnosťou,
že by sa „Deň obce“ neorganizoval každoročne, ale napríklad každý druhý rok. Navrhol aby OZ
pouvažovalo prípadne o organizácii kultúrneho podujatia v roku 2020 v menšom rozsahu.

OZ berie na vedomie
10. Diskusia
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
11. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:
Marek Botka ............................
Marián Minárik

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

zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová ...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

