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Zápisnica  
z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 12.05.2017    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Peter Medvec, starosta obce 

                           Poslanci : E.Topoliová, J.Zemjarová, Z.Ganajová, P.Mladší 

                            

                             

                             

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie  

2. Voľba hlavného kontrolóra obce 

3. Rôzne  

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Na úvod starosta obce privítal poslancov OZ, oboznámil ich s programom tohto verejného 

zasadnutia. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Topoliová Eva a Ganajová 

Zdena. Za zapisovateľku Zemjarová Jarmila. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Zdena Ganajová, Eva Topoliová 

Zapisovateľka:               Jarmila Zemjarová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1.Otvorenie  

2.Voľba hlavného kontrolóra obce 

3.Rôzne  

4.Diskusia  

5. Záver 

 

K bodu 2.  

Voľba hlavného kontrolóra obce, Starosta oboznámil poslancov o ukončení funkčného 

obdobia hlavného kontrolóra obce p. Tomšíkovej k 01. 07. 2017. Je potrebné vyhlásiť 

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie. 

Podmienky výberového konania: uverejniť ponuku na tabuli pred OÚ a na webovej stránke 

obce. Rozsah výkonu funkcie predstavuje 0,1 úväzku, t.j 16 hodín mesačne. Termín na 

podanie prihlášok je do 23.06.2017 a voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 30.06.2017 

tajným hlasovaním na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ďalej je potrebné úplné stredné 

vzdelanie a odbornú prax. K prihláške je potrebné priložiť profesijný  životopis, výpis 

z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom 
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dosiahnutom vzdelaní, informáciu o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká, alebo 

vykonáva inú zárobkovú činnosť a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. Platové 

podmienky: v zmysle platných predpisov a podľa počtu obyvateľov. 

K bodu 3. Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov:  

 

- O pohybe túlavých psov po obci. Tieto nemajú majiteľa a je potrebné sa týmto 

zaoberať. Je možnosť ich dať do útulku, ale nie je voľné miesto, alebo vykonať odchyt 

psov, čo predstavuje finančnú čiastku obce 100 eur za psa. 

- O nákupe kontajnerov na plasty a sklo pre obce ( cintorín). 

- O kultúrnom programe na Dni obce  ( Lykovček nepríde, nakoľko účinkujúc majú 

prázdniny), je potrebné osloviť iné súbory ( Zdychava, speváčka z Čadce). 

 

    

 

 

K bodu 4. Diskusia 

 

- Zemjarová: unimobunka v osade po nebohej Donovej Regine. 

Starosta potvrdil, že unimobunka je splatená. 

- Ganajová Zdena: drtič konárov, ktorý vlastní obec je potrebné ponúknuť obyvateľom, 

zaslať písomnú informáciu, že majú možnosť ho používať na drvenie konárov zo 

stromov za určitý poplatok. 

- Topoliová Eva: je potrebné na cintoríne a v okolí ostrihať kroviny. 

 

 

K bodu 5. Uznesenie č. 97/2017 

 

Na záver sa starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Záver 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Chyžné schvaľuje výberové konanie na funkciu hlavný 

kontrolór obce v zmysle uvedených podmienok. 

 

 

 

schvaľuje 

 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce                      
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Zapísal/(a):  Jarmila Zemjarová 

 

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

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Zdena Ganajová                                                                   ........................................ 

Eva Topoliová                                                                      ........................................ 


