Zápisnica
z voľby hlavného kontrolóra obce Mikušovce,
ktorá sa uskutočnila 14.02.2019 o 16.00 hod. v KD na 1. poschodí
Prítomní: Eva Holbová, Alexander Behanec, Viktor Buček, DušanvGašpárek, Dušan Gregor,

Peter Hrubčin, Ján J agrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová, Andrea Tomanová.

Kandidáti na HK: Sláva Bolegová, trvale bytom Mikušovce 242, Ing. Karolína Hajdúchová,

trvale bytom Mikušovce 97, Alena Dobrodejová, trvale bytom Mikušovce 319.

Zapisovateľka: Mgr. Viera Gašparová
Členovia komisie pre voľbu HK: Jana Pagáčová (predseda), Dana Kopačková (člen),
Mgr. Viera Gašparová (člen).
Predseda komisie pre voľbu hlavného kontrolóra p. Pagáčová všetkých privítala a oboznámila
prítomných s vyhlásením volieb hlavného kontrolóra obce Mikušovce v súlade s & 18a ods. 4 a ods.
8 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Voľba HK
bola vyhlásená dňa 03.01.2019. Termín na podanie prihlášky so všetkými predpísanými
náležitostiamibol do 31.01.2019 na adresu: Obec Mikušovce, Obecný úrad, 018 57 Mikušovce 22 v
uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra -- NEOTVÁRAT“. Predpísanými
náležitostiamiboli:
* úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, pričom
požiadavkou je dokončené úplné stredné vzdelanie,
* písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra,
* profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
* výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Ďalšou požiadavkou je znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.
*

Do tohto termínu boli na obecný úrad doručené obálky od troch kandidátov v nasledovnom poradí:
1. obálka — Alena Dobrodejová, trvale bytom Mikušovce 319
- obálku otvorila p. Kopačková - člen komisie a p. Pagáčová po jej skontrolovaní skonštatovala, že

všetky podmienky na funkciu HK boli splnené.
- p. Dobrodejová doplnila, že v súčasnosti je hlavnou kontrolórkou v obci Tuchyňa a V obci Košeca.
2. obálka — Ing. Karolína Haj dúchová, trvale bytom Mikušovce 97
- obálku otvorila p. Kopačková, p. Pagáčová po kontrole uviedla, že p. Hajdúchová splnila Všetky
podmienky
- p. Hajdúchová oznámila, že sa do našej obce prisťahovala (vydala) a v súčasnosti je na materskej
dovolenke.
3. obálka — Sláva Bolegová, trvale bytom Mikušovce 242
- obálku otvorila p. Kopačková, p. Pagáčová oboznámila prítomných, že Všetky podmienky boli
splnené
- p. Bolegová informovala poslancov OZ, že V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke; predtým
pracovala 7 rokov v Rakúsku ako opatrovateľka. Ďalej dodala, že práca hlavného kontrolóra v našej
obci ju skutočne upútala, zaujíma sa o hospodárenie a činnosť obce, preto by sa touto cestou chcela
uberať aj do budúcna.
Poslanci OZ si mali možnosť podrobnejšie prezrieť jednotlivé doklady Všetkých zúčastnených
kandidátov na HK. Pani Pagáčová pripomenula poslancom OZ, že voľba HK bude uskutočnená
tajným hlasovaním (za zástenou). Pani Kopačková rozdala všetkým poslancom OZ opečiatkované
obálky s hlasovacími lístkami. Ďalej p. Pagáčová uviedla, že uma, do ktorej budú vložené

opečiatkované obálky s hlasovacími lístkami, je prázdna a zároveň ju p. Kopačkovej podala. Pani
Pagáčová vyzvala jednotlivo poslancov OZ, aby pristúpili k voľbe HK. Po voľbe p. Kopačková
odovzdala urnu p. Pagáčovej a spoločne ju otvorili. Spočítali obálky a oznámili, že ich počet je
rovnaký, ako bolo hlasovacích lístkov s obálkami rozdaných, teda 9. Pani Kopačková postupne
rozlepila obálky a po otvorení p. Pagáčová oznámila nasledovné počty:
Alena Dobrodejová získala 7 platných hlasov,
- p. Ing. Karolína Hajdúchová získala 2 platné hlasy,
- p. Sláva Bolegová nezískala Žiadny platný hlas.

- p.

Pani Pagáčová skonštatovala, že hlavným kontrolórom obce Mikušovce sa stala p. Alena
Dobrodejová, trvale bytom Mikušovce 319 a svoju funkciu bude vykonávať od 01.03.2019.
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účast a popriala p. Dobrodejovej veľa šťastia v
budúcej spolupráci. Na záver dodala, že ak by mal niekto zo zúčastnených kandidátov záujem o
prácu HK aj v inej obci, taktiež je vyhlásená voľba na HK v obci Červený Kameň a Vršatské
Podhradie.
Zápisnicu podpísali a s jej obsahom súhlasili členovia komisie pre voľbu HK obce Mikušovce:
-

Jana Pagáčová

........... fé

-

Dana Kopačková

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

- Mgr.

Viera Gašparová

ix

V Mikušovciach, dňa 14.02.2019 zapísala Mgr. Viera Gašparová.

