Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Tepličke
zo dňa 21.7.2021
k bodu 1
Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipt.Tepličke

a/

berie na vedomie
Určenie overovateľov zápisnice:
Ľuboslav Koreň, Peter Géci
a zapisovateľa: Anna Maliková

b/

volí
Návrhovú komisiu v zložení:
Ing.Juraj Kondula
Mgr.Jana Smolárová

Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

3

NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Mgr.Jana Smolárová, Peter Géci, Anna Štrbková,
Ľuboslav Koreň,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Slivoš, Ing. Július Ďurica

NEPRÍTOMNÍ: Peter Nahalka, Ing.Marián
NEHLASOVAL: 0

.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce
K bodu 2
Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipt.Tepličke

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.4/2021

Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

NEHLASOVAL: 0

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

3

ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Mgr.Jana Smolárová, Peter Géci, Anna Štrbková,
Ľuboslav Koreň,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Slivoš, Ing. Július Ďurica

NEPRÍTOMNÍ: Peter Nahalka, Ing.Marián
NEHLASOVAL: 0

.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce

K bodu 3
Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipt.Tepličke

schvaľuje
VZN č. 3/2021 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia a výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Liptovská
Teplička v znení VZN č. 5/2019
VZN č.9/2019, VZN č. 2/2020
a VZN č. 4/2020

Hlasovanie poslancov:
ZA:

5

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 1

NEPRÍTOMNÍ:

3

NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Peter Géci, Anna Štrbková, Ľuboslav Koreň,
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Mgr.Jana Smolárová
NEPRÍTOMNÍ: Peter Nahalka,
Ing.Marián Slivoš, Ing. Július Ďurica
NEHLASOVAL: 0

.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce

K bodu 4
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipt.Tepličke

a) v y h l a s u j e voľbu Hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplička, v súlade s §
18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Tepličke dňa 10.9.2021. Voľba sa uskutoční tajným
hlasovaním.
b) u r č u j e v súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Liptovská
Teplička na celé funkčné obdobie rokov 2021 – 2027, pracovný úväzok Hlavnému
kontrolórovi obce Liptovská Teplička v rozsahu 9,375 hod. týždenne (t.j.
štvrtinový pracovný úväzok) a deň nástupu do zamestnania 13.9.2021.
c) s c h v a ľ u j e
1. náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra obce
Liptovská Teplička podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov takto:
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
• bezúhonnosť,
Výhodou pre uchádzača bude:
• znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce,
rozpočtových a príspevkových organizácií,
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa
činnosti miestnej územnej samosprávy,
• práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft word, Excel,
Power Point),
• komunikačné schopnosti,
Náležitosti písomnej prihlášky:
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (e-mail., telefón),
• profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia,
• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a
vzdelávacích kurzov,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.
4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu,
• čestné prehlásenie, že uchádzač 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,

•

informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo
vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť,
• písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných
údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a
nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného
kontrolóra obce Liptovská Teplička.
Termín ukončenia doručenia prihlášok: 26.08.2021 do 15,00 hod. (vrátane prihlášok
zasielaných poštou).
Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplička zašle písomnú
prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:
Obec Liptovská Teplička, Obecný úrad v Liptovskej Tepličke, ul. Štefana Garaja č.
398/16, 059 40 Liptovská Teplička alebo osobne na sekretariát obecného úradu
v Liptovskej Tepličke, ul. Štefana Garaja č. 398/16, 059 40 Liptovská Teplička. Zalepenú
obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce –neotvárať! “.
• kontrolu úplnosti podaných prihlášok a splnenie podmienok
jednotlivých kandidátov vykoná komisia dňa 27.08.2021 o 15:00
hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Liptovskej Tepličke,
zložená z troch poslancov ktorých zvolí obecné zastupiteľstvo
v Liptovskej Tepličke.
Priebeh voľby:
Každý uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplička má
právo osobnej prezentácie v rozsahu max. 5 min.
c) p o v e r u j e starostu obce Liptovská Teplička zverejniť vyhlásenie dňa
konania voľby Hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplička spôsobom v mieste
obvyklým – zverejnením na úradnej tabuli obce, webovom sídle, v obecnej
televízii spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu v termíne
podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t.j. najneskôr
30.07.2021.
Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

3

NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Mgr.Jana Smolárová, Peter Géci, Anna Štrbková,
Ľuboslav Koreň, PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Peter
Nahalka, Ing.Marián Slivoš, Ing. Július Ďurica
NEHLASOVAL: 0
.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce

Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipt. Tepličke

určuje

3 poslancov ktorí vykonajú dňa 27.08.2021 kontrolu splnenia podmienok doručených
obálok k voľbe hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplička, a to:
1. Peter Géci
2. Anna Štrbková
3. Pavel Marušin
Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

3

NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Mgr.Jana Smolárová, Peter Géci, Anna Štrbková,
Ľuboslav Koreň, PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Peter
Nahalka, Ing.Marián Slivoš, Ing. Július Ďurica
NEHLASOVAL: 0

.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce

K bodu 5
Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipt.Tepličke
a)

schvaľuje

predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce a platným územným plánom obce,
- kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
- názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Liptovská
Teplička“

b)

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov

c)

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa

d)

zabezpečenie finančných prostriedkov v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň so zabezpečením financovania prípadných
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.

Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

3

NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Mgr.Jana Smolárová, Peter Géci, Anna Štrbková,
Ľuboslav Koreň, PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Peter
Nahalka, Ing.Marián Slivoš, Ing. Július Ďurica
NEHLASOVAL: 0

.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce
K bodu 6
Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lipt.Tepličke

a/

schvaľuje

- predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce a platným územným plánom obce,
- kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
- názov projektu: „Podpora opatrovateľskej služby v Liptovskej Tepličke“
Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

3

NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Mgr.Jana Smolárová, Peter Géci, Anna Štrbková,
Ľuboslav Koreň, PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Peter
Nahalka, Ing.Marián Slivoš, Ing. Július Ďurica
NEHLASOVAL: 0

.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce

b/

berie na vedomie

že výška financovania celkových oprávnených výdavkov dopytovo – orientovaných
projektov bude realizovaná poskytovateľom NFP v súlade s pravidlami stanovenými
v Stratégii financovania EŠIF vo výške 100% z celkových oprávnených výdavkov

-

Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

3

NEHLASOVAL: 0
ZA: Ing.Juraj Kondula, Pavel Marušin , Mgr.Jana Smolárová, Peter Géci, Anna Štrbková,
Ľuboslav Koreň, PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Peter
Nahalka, Ing.Marián Slivoš, Ing. Július Ďurica
NEHLASOVAL: 0

.................................
Mgr.Slavomír Kopáč
starosta obce

