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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.4.2015
( výberové konanie na hlavného kontrolóra obce )
Zasadnutie bolo zvolané na základe vyhláseného výberového konania na obsadenie
pozície hlavného kontrolóra obce Lemešany a ukončenia termínu podávania prihlášok do
výberového konania.
Prítomní: Ing. Buzogáň, Mgr. Fujdová, p. Novák, p. Kmec, Ing,. Kuruc, p. Ružbašan, p. Ferko
Neprítomní: Ing. Angelovič, Bc. Záhradník
Overovatelia: p. Kmec Pavol, Novák Martin
Zapisovateľka: Margita Semeňáková.

Starosta otvoril zasadnutie, privítal prítomných poslancov a kandidátov, ktorí splnili
predpoklady na výkon funkcie hl. kontrolóra a dal hlasovať o programe rokovania podľa
pozvánky.
Za program hlasovalo: 7 poslancov
Starosta určil 3 člennú volebnú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kuruc
Mgr. Martina Fujdová
Ing. Jaroslav Buzogáň
Starosta prečítal zápisnicu z otvárania obálok ktoré boli doručené na Obecný úrad
v Lemešanoch do výberového konania, uzávierka prihlášok bola do 11.4.2015.
Starosta vyzval kandidátov, aby sa v poradí v akom boli doručené prihlášky predstavili
prítomným poslancom.
1.Bc. Eleonóra Dančová – predstavila sa , pracuje ako kontrolórka 1 ½ roka,
2.Katarína Golodžejová - predstavila sa, nemá skúsenosti s vykonávaním kontrolórky,
pracuje ako účtovníčka v obci Drienov
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3.JUDr. Jozef Franko – predstavil sa, má skúsenosti ako kontrolór, pracuje ako
kontrolór viacerých obcí, k 31.3.2015 mu skončil 6 ročný mandát v obci Lemešany.

Starosta poďakoval kandidátom za účasť na výberovom konaní.
Následne boli poslancom rozdané obálky a hlasovacie lístky. Po zakrúžkovaní boli odovzdané
do urny a odovzdané na sčítanie volebnej komisii.

Po sčítaní hlasov, predseda volebnej komisie Ing. Jaroslav Buzogáň konštatoval že bolo:
odovzdaných hlasov

7

platných hlasov

7

1. kandidát – počet hlasov

1

Bc. Dančová

2. kandidát – počet hlasov

0

p. Golodžejová

3. kandidát – počet hlasov

6

JUDr. Franko

Na základe výsledku volieb je pre budúce 6 ročné volebné obdobie zvolený za
kontrolóra obce Lemešany JUDr. Jozef Franko.

Po ukončení výsledku volieb starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
o 21,00 hod.

Zapísala: M. Semeňáková
Overovatelia:

p. Pavol Kmec

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

p. Martin Novák

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

Ing. Marko B u č k o
starosta obce

