OBEC Nový Svet , Nový Svet 24, 903 01 Senec

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nový Svet zo dňa 15.04.2021

Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Novom Svete schvaľuje za zapisovateľku Ing. Miroslavu
Palkovú a overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Andreja Šebeňa a Stanislava Adame.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zuzana Pavleová
starostka obce
Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Novom Svete schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zuzana Pavleová
starostka obce

Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v Novom Svete berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.

Zuzana Pavleová
starostka obce
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Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Novom Svete sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č.1/2021 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Novom Svete
A.

Vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. voľbu
hlavného kontrolóra obce Nový Svet. Voľba sa uskutoční dňa 01.06.2021 o 17:30
hod. v Klube dôchodcov a mládeže v Novom Svete.

B.

Žiada
starostu obce Nový Svet, aby v termíne podľa § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Nový Svet.

C.

Ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Nový Svet a
náležitostí prihlášky takto:
Požiadavky, ktoré uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
 kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 spôsobilosť na právne úkony
 bezúhonnosť
Ďalšie predpoklady, ktoré budú pre kandidáta výhodou:
 znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, ako aj obchodných spoločností založených obcou,
 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti územnej
samosprávy,
 práca s počítačom na užívateľskej úrovni,
 dobré komunikačné schopnosti.
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Náležitosti písomnej prihlášky:
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace;
 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Nový Svet
 čestné prehlásenie, že kandidát nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do
nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú alebo osobne doručia svoju písomnú prihlášku
najneskôr do 25.05.2021 do 12:00 hodiny na Obecný úrad Nový Svet, Nový Svet 24, 903 01 v
zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do
práce, týmto dňom je 01.06.2021. Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra obce Nový Svet je
určený v rozsahu 10 % podľa § 11 ods. 4, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
D.

Určuje
ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
 otváranie obálok s prihláškami uchádzačov, posúdenie splnenia náležitostí prihlášok
a povinných príloh k prihláškam, ako aj kvalifikačných predpokladov jednotlivých
uchádzačov, vykoná komisia špeciálne zriadená pre tento účel Obecným
zastupiteľstvom, ktorá najneskôr do 25.05.2021 vyhodnotí splnenie podmienok
jednotlivých uchádzačov.
 uchádzači, ktorí na základe hodnotenia Komisie splnia všetky predpísané náležitosti,
budú zaradení ako kandidáti na Hlavného kontrolóra obce Nový Svet. Najmenej 7 dní
pred konaním voľby im bude elektronickou poštou aj listovou zásielkou zaslaná
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa bude konať dňa 01.06.2021 o 17:30
v Klube dôchodcov a mládeže v Novom Svete. Prítomný kandidát bude mať právo
vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra
obce Nový Svet“ v časovom rozsahu max. 10 min.
 spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: verejným hlasovaním. Na zvolenie
hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, Obecné zastupiteľstvo vykoná na rovnakej
schôdzi druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole najvyšší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého
kola všetci kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
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E.

Zriaďuje
dočasnú Komisiu na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra obce
Nový Svet, ktorá sa uskutoční dňa 01.06.2021, v tomto zložení:
- poslanec Obecného zastupiteľstva Stanislav Adame – predseda Komisie
- poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Andrej Šebeň– člen Komisie
- poslanec Obecného zastupiteľstva Tomáš Adame – člen Komisie

Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zuzana Pavleová
starostka obce
Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Novom Svete schvaľuje vyhlásenie verejného
obstarávania na zberovú spoločnosť pre zber komunálneho odpadu.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zuzana Pavleová
starostka obce
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