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Z á p i s n i c a 
 

Napísaná z „Voľby hlavného kontrolóra obce  Opátka“, konanej dňa 13.04.2017 o 18.00 

 

 

Volebná komisia bola zvolená z poslancov obecného zastupiteľstva obce Opátka: 

 

1. Ing. Michaela Elischerová – Predsedkyňa volebnej komisie 

2. Rastislav Fúrik - člen volebnej komisie 

3. Štefan Drabík - člen volebnej komisie 

4. Helena Kleinová - členka volebnej komisie 

 

 

Volebná komisia zahájila voľbu hlavného kontrolóra obce. Konštatovala, že jediným 
kandidátom na pozíciu hlavného kontrolóra je Peter Schimara.  

 

Volebná komisia konštatovala, že kandidát splnil podmienky na pozíciu hlavného kontrolóra 
obce, a to nasledovne: 

1) osobné údaje kandidáta ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko  
a kontaktné údaje uchádzača), áno ( splnené) 
2) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ( originál), ktorý je súčasťou  
prihlášky, áno  
3) doklad o vzdelaní ( úradne overená kópia), ktorý je súčasťou prihlášky, áno 
4) informácia ( ak ju uchádzač vykonáva) o podnikaní alebo inej zárobkovej činnosti  
uchádzača a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb,  
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, áno 
5) písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na  
účely voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane  
osobných údajov v znení neskorších predpisov, áno. 

 

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa  
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.  
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Volebná komisia predkladá návrh na uznesenie v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka  

a, berie na vedomie 

    zápisnicu komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Opátka 

b, volí 

    § 11 ods. 4 zákona písm. j § 18 ods. 5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znení 
zmien a doplnkov Petra Schimaru za hlavného kontrolóra obce Opátka s účinnosťou od 
1.5.2017. 

    

 

 

 

Ing. Michaela Elischerová ................................................ 

 

Rastislav Fúrik ................................................................. 

 

Štefan Drabík ................................................................... 

 

Helena Kleinová ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Opátke, dňa 13.4.2017 
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