
 

 

 Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

konané dňa 02.02.2022 

 

Prítomní :  

Starostka obce :  Helena Adamcová 

Poslanci :  Janka Kriaková, Juraj Bobka, Ondrej Boldi , 

                   Ing. Marian Kučerák, Jaroslav Grosiar 

Ďalší prítomní :  Denisa Radičová – sociálna pracovníčka OcÚ 
                              Ján Schmidt 
                              Gabriela Petrášová 
                              Magdaléna Šeševičková 
 

Program :  1. Otvorenie 
                    2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a  
                         overovateľov zápisnice 
                    3. Kontrola uznesení 
                    4.Rozhodnutie prokurátora – Zrušenie uznesenia 35/05/11/2021 
                    5. Voľba Hlavného kontrolóra obce Magnezitovce – Vyhlásenie  
                         termínu výberového konania HK obce Magnezitovce  
                    6. Rôzne 
                    7. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 1  : Otvorenie 
 
Zasadnutie otvorila p. starostka, privítala všetkých prítomných poslancov a občanov obce. 
Starostka mení program – vymieňa v programe bod č. 4 Rozhodnutie prokurátora – Zrušenie 
uznesenia 35/05/11/2021 za  bod. č. 6 Rôzne a dala odsúhlasiť program rokovania.  
 
Skonštatovala, že OZ je uznášania schopné.  
 
 
Hlasovanie : za...................................5 poslanci :  p. Bobka, p. Ondrej Boldi, p. Janka Kriaková, 
p. Ing. Marian Kučerák, p. Jaroslav Grosiar 
                       Proti...................................0 poslancov 

                       Zdržal sa.............................0 poslancov 

                      Nehlasovali .........................0 poslancov 

                      Neprítomní pri hlasovaní :   0 poslancov  

 

K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie 

a overovateľov zápisnice  

Starostka obce navrhla za zapisovateľku p. Denisu Radičovú , 

overovateľov zápisnice : p. Ondrej Boldi, p. Ing. Marián Kučerák 

členov návrhovej komisie : p. Juraj Bobka, p. Janka Kriaková 

 

Hlasovanie : za...................................5 poslanci :  p. Bobka, p. Ondrej Boldi, p. Janka Kriaková, 
p. Ing. Marian Kučerák, p. Jaroslav Grosiar 
                       Proti...................................0 poslancov 

                       Zdržal sa.............................0 poslancov 

                      Nehlasovali .........................0 poslancov 

                      Neprítomní pri hlasovaní :   0 poslancov :  

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 
 

A) OZ Berie na vedomie 



Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

Uznesenie č. 34/05/11/2021 – Vzdanie sa kandidátky p. Lamperovej vo výberovom na pracovnú 

pozíciu hlavný kontrolór obce Magnezitovce .  

Uznesenie č. 35/05/11/2021 – Výberové konanie na Voľbu hlavného kontrolóra obce Magnezitovce, 

výberového konania sa zúčastnila kandidátka p. Šeševičková, ktorá získala 3 platné hlasy zo 4 

prítomných poslancov. Kandidátka p. Magdaléna Šeševičková bola zvolená za HK obce Magnezitovce    

 

 

K bodu č. 4: Rôzne 
 

A. OZ Berie na vedomie  
 

1. Pripomienky od občanov, ktorí boli prítomní na OZ : 

P. Magdaléna Šeševičková  

– V roku 2020 bola kompletná výmena počítačovej techniky a podľa faktúr v roku 2021 boli ďalšie 

uhradené faktúry počítačovej techniky v sume 1 350 € . 

p. Starostka  

Boli to uhrádzané faktúry za opravu tlačiarne – výmena valca, tonery, esset, office,pravidelná údržba 

PC . Do jednej z faktúr bola zaúčtovaná aj prekládka kamerového systému na nové elektrické vedenie 

– stĺpy , bolo vyfakturované v sume cca 680 € . Pripomienky boli aj od ostatných občanov, že p. Pánik, 

ktorý nám spravuje výpočtovú techniku je drahý, preto nám teraz spravuje počítačovú techniku p. 

Ferdinandy, s ktorým spolupracujeme aj v rámci optiky a internetu v našej obci.  

P. Magdaléna Šeševičková  

Pohrebné náklady v sume 600 € za p. Oravca, boli uhradené z obecného rozpočtu, pretože v našej 

obci mal trvalý pobyt. Obec si požiadala o pohrebné z UPSVR Revúca ? 

p. Starostka  

Áno obec požiadala o preplatenie pohrebného v sume 80 € , aj za p. Róberta Horváta si obec žiadala 

o pohrebné a zvyšné náklady za pohreb rodina spláca – majú vystavený splátkový kalendár.  

 

 

   P. Magdaléna Šeševičková  

Materská škôlka od septembra nefunguje , je podaná žiadosť zo strany obce o vyradenie ? 



p. Starostka  

Na dnešnom OZ sa poslanci uznesú o podaní žiadosti na Ministerstvo školstva v Banskej Bystrici na 

vyradenie Materskej školy zo siete. Po vyradení zo siete materskej školy bude obec krátená na 

podielových daniach.  

Žiadosť je možné podať do konca marca v každom príslušnom roku.  

   P. Magdaléna Šeševičková  

Čo dobré spravila starostka obce počas volebného obdobia – vianočná výzdoba bola úbohá, bol 

problém objednať nové osvetlenie a reťaze? 

p. Starostka  

Je pravda, že jeden rok ubehne veľmi rýchlo, nie je to dostatok času na to, aby som vyriešila všetky 

problémy v našej obci , riešila som vianočnú výzdobu s p. Kováčom , ktorý nám spravuje verejné 

osvetlenie, ale vianočné osvetlenie bolo drahšie a tiež nemal toľko času. V tomto roku by som bola 

rada keby bol na obci adventný veniec, umiestnený počas vianočných sviatkov.   

V marci sa bude rekonštruovať brána a oplotenie cintorína, pred bránou sa vyplaníruje parkovisko.  

Pri veľkom tunely v Kopráši  sa spravilo odvodnenie pri vstupe, SMZ Jelšava nám poskytla 

sponzorstvo – polovicou z vyfakturovanej čiastky. Obec dostala sponzorstvo aj zo Slovenského 

vodohospodárskeho podniku BB a Mikroregión Magnezit poskytol obci finančné prostriedky v sume 

200 €.  

Bola som na stretnutí s prednostom , kde sa riešilo oprava malého a veľkého tunela, viaduktu a tiež je 

potrebné toto prostredie skrášliť a viac zviditeľniť, pretože veľa turistov navštevuje tieto miesta. 

V tomto čase bude vyhlásená výzva Podpora regionálneho rozvoja – rozvoj cestovného ruchu vo 

forme bežných výdavkov. Do tejto výzvy by sme sa chceli zapojiť. Taktiež sa dá požiadať z BBSK 

finančnú výpomoc do 1 000 € formou bežných výdavkov .  

Boli by sme sa zapojili aj do projektu na ČOV, ale je problém žiadať, pretože stavba nebola 

skolaudovaná. Jedine môžeme počkať pokým bude vyhlásená výzva na dobudovanie kanalizácie 

v našej obci. Doteraz na čističke bolo vymenené čerpadlo a kalibrácia meradla. Čistička je stále 

v prevádzke, ale určite je potrebné opravu. Stále máme odoberané vzorky.  

Taktiež som zabezpečila spoločnosť webex, ktorá nám obnoví webovú stránku obce, tým sa 

zmodernizuje. So spoločnosťou webex je už obec zazmluvnená dlhodobo, preto nám poplatky za 

obnovu webovej stránky poskytne v mesačných splátkach.  Aktuálne správy, ktoré sa budú hlásiť 

v obecnom rozhlase budú pridané na webovú stránku. Občania, ktorí si nainštalujú do mobilných 

telefónov aplikáciu našej obce, ktorá bude zverejnená na webovej stránke, budú dostávať všetky 

oznamy obce formou upozornenia v mobilnom telefóne.  Táto modernizácia web stránky prebehne 

do 30 dní od podpísania zmluvy.  

 

p. Schmidt  



Prečo som dostal od obce upozornenie za vypúšťanie žumpy do kanalizácie, aj ostatní občania mali 

dostať upozornenie, pretože niektorý vypúšťajú do potoka . Dažďová voda tiež odteká do kanalizácie 

a tiež je potrebné ustriehnuť domácnosti, ktoré sú napojené do verejnej kanalizácie.  

p. starostka  

Preto je potrebné vybudovať novú kanalizáciu v obci pre všetkých občanov a tiež aj pre obec Kopráš 

v rámci projektu respektíve vyhlásenej výzvy na verejnú kanalizáciu. Obec musí zapracovať do VZN 

kontrolovanie domácností, ktoré sú napojené do verejnej kanalizácie. V rámci komisie KOVP by sa to 

mohlo kontrolovať. ČOV by sa mala dať do trvalej prevádzky, keď budú všetci občania našej obce 

napojení do VK, pretože momentálne je napojených len 50 domácnosti – cca 150 občanov. Bol návrh, 

aby obec zakúpila fekálku pre domácnosti, ktoré majú žumpy, len je problém s vypúšťaním odpadu, 

pretože do čističky to nemôžme vypúšťať.  

p. Schmidt 

Z čističky sa odoberajú vzorky, som zvedavý aké sú výsledky .  

p. Starostka 

Vzorky spracúva vodohospodárky podnik v Banskej Bystrici a laboratórium z Rimavskej Soboty, hoci 

hodnoty sú vyššie ako sú povolené.  

p. Schmidt  

Blahoželania dôchodcom , nie sú dosť drahé, keď toľko finančných prostriedkov dávate na tlačiarne. 

Dostali ste nejaké financie za káblovku – zariadenie, boli tieto financie zúčtované ? 

p. Starostka 

Áno prvý krát to bolo v roku 2020 – zakúpil p. Vince od obce modul za 450 € - poslanci boli 

o odpredaji oboznámení a tento rok v januári sa odpredalo za 200 € , tieto finančné prostriedky boli 

zúčtované do pokladne obce.  

p. Schmidt 

Na webovej stránke sú zverejnené uznesenie OZ, ale nie sú podpísané starostkou obce, sú 

v platnosti?  

p. Starostka  

Uznesenia, ktoré sú zverejnené nemusia byť podpísané starostkou obce, ale originál je podpísaný 

starostkou obce. Všetky uznesenia, ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce sú platné, keď sa 

stane, že starostka nepodpíše uznesenie – je pod uznesením napísané, že nebolo podpísané 

starostkou obce. 

 

 

p. Schmidt 



Starostka nás oklamala, pretože sme boli s p. Petrášom na obecnom úrade, dohodli sme sa, že jedno 

zastupiteľstvo bude verejné, ale starostka ho nezvolala a počkala pokým budú vyhlásené opatrenia 

a vtedy sme sa už nemohli zúčastniť obecného zastupiteľstva. V lete neboli také prísne opatrenia 

a vtedy ste mohli zvolať verejné zastupiteľstvo, aby sa aj občania vyjadrili a majú otázky na starostku 

a tiež poslancov. Veľa občanov sa pýta či starostka vôbec ja na úrade.  

p. Starostka  

Väčšinou zastupiteľstvá sa konali počas výberových konaní hlavného kontrolóra obce. Pokiaľ budú 

naďalej trvať opatrenia,  môže sa obecné zastupiteľstvo konať online formou.  

p. Petrášová 

Pokiaľ starostka išla do predčasných volieb je schvaľovaný plat na začiatku volebného obdobia.  

p. Kučerák 

p. Kriaková mala schválený plat poslancami OZ , nová starostka nemala schválený plat . 

p. Starostka  

Nemala som schválený plat, pretože som išla do predčasných volieb, vtedy sa plat starostu obce 

neschvaľuje, poberá ten istý základný plat, ktorý bol schválený na začiatku volebného obdobia. 

p. Petrášová 

Revúcka Lehota dostala finančné prostriedky na rôzne projekty. Prečo naša obec nedostáva takéto 

financie na projekty. Veľa financií sa dajú získať aj na rómsku komunitu.  

p. Starostka 

Teraz sme s okolitými obcami rozbehli projekt Reduta Skalka pre mládež. Na rómsku komunitu sa 

dajú získať financie, no najprv je potrebné, aby obec mala zriadený sociálny podnik a rozšíriť sociálnu 

oblasť . Je potrebné sa registrovať a byť členom v strane, vtedy sú projekty ľahšie schvaľované. 

Potom samozrejme môžeme dotiahnuť financie do obce a v rámci rómskej komunity žiadať dostatok 

financií na to, aby naša obec neupadala , ale rástla a rozvíjala sa. 

p. Schmidt  

Je potrebné to vybavovať a pohnúť sa už, riešiť to a konečne dotiahnuť niečo do našej obce.  

p. Kriaková 

Starostka sa snaží zapájať do projektov, komunikuje hlavne s ostatnými starostami obce. 

p. Šeševičková 

Kedy bude schvaľovaný rozpočet obce na rok 2022  a kedy bude zverejnený ? 

p. Starostka 



Bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022, je potrebné upraviť a zrušiť položku MŠ – presunúť 

finančné prostriedky na iné položky, pretože MŠ sa už v našej obci neprevádzkuje, ale nebol zatiaľ 

schválený. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 bude po úprave zverejnený, aby mohli aj občania 

pripomienkovať. 

p. Šeševičková 

Neboli zverejnené faktúry od 24.9.2020, prečo ? 

p. Starostka 

Boli problémy s web stránkou obce, nebolo možné zverejňovať dokumenty. No teraz v krátkom čase 

bude web stránka aktualizovaná a upravená.   

p. Petrášová 

Ako účtovníčka k záverečnému účtu obce za rok 2020 , bol schválený poslancami OZ – pripomínam, 

že nastala chyba v skutočnom reálnom čerpaní . Na platy starostky, sociálnej pracovníčky , 

pracovníčky MŠ sa využíva dosť veľa finančných prostriedkov pre 5 zamestnancov a osobitne sú 

poistné príspevky. Rekonštrukcia kancelárie za 3 280 € bola nutná ? Keď strecha v Kopráši vyšla 

menej ako táto kancelária. Nie sme taká bohatá obec, aby sme si mohli dovoliť spraviť kanceláriu, 

ktorú starostka využíva len pre seba.  

p. Starostka 

Počíta sa čistá mzda, plus daňové odvody . Časť za strechu nám bola preplatená poisťovňou. 

p. Petrášová 

Hospodárenie obce – Výsledok hospodárenia za rok 2020 / – 35 000 € , bol vyrovnaný schodok 

použitím finančných prostriedkov v rezervného fondu na bežné výdavky. V roku 2021 keď bude 

schodok z čoho sa bude vyrovnávať, keď rezervný fond klesá. Rezervný fond vytvorila p. Šeševičková 

a teraz netvoríme žiadny rezervný fond.  Takýmto spôsobom prídeme do nútenej správy. Však obec 

dostáva aj podielové dane. 

p. Starostka 

Riešila som s audítormi financie obce, vyjadrili sa, že najviac obec ťahá čistička odpadových vôd 

a dosť veľa majetku obec vlastní, kde náklady sú vysoké.  Podľa podielových daní štát ukrátil obce na 

základe covidu – 19 ešte viac ako bol predpoklad. Príjmy do obce sú veľmi malé, pretože občania si 

neplnia svoju povinnosť a neplatia si poplatky za DZN,TDO, Kanalizáciu.  

 

p. Petrášová 

Hospodárenie obce nie je dobré, chcela by som vidieť zoznam neplatičov. Je potrebné dať občanom 

výzvy o zaplatení si poplatkov.   

p. Starostka 



Sú možnosti na vymáhanie poplatkov, ale občania, ktorých sme už podali k exekútorovi, na základe 

toho, že sú nezamestnaný ešte obec musela doplácať na exekútorské trovy. Kanalizačné zatiaľ 

nevieme vyrubiť občanom, pretože VVS nám už nebude poskytovať údaje o spotrebe za občanov, 

ktorí sú napojení do verejnej kanalizácie. Občania musia doručiť faktúry za vodu na obecný úrad.  

p. Petrášová 

Je potrebné schodok obce znižovať. Akú funkciu teraz vykonáva p. Súkeníková ? 

p. Starostka 

Momentálne vykonáva koordinátorku v časti obce Mníšany  - spisuje náradie, kontroluje aktivačných 

pracovníkov, zapisuje odpracované hodiny a vykonáva upratovačku na obecnom úrade.  V rámci 

pracovnej zmluvy a dodatku k zmluve môže vykonávať aj takúto prácu.  

p. Petrášová  

Aktivačný pracovníci pokiaľ pracujú , nie je potrebný koordinátor. Ani predchádzajúceho starostu 

nerešpektovali a nechodili do roboty. V rámci hospodárenia obce je potrebné riešiť túto situáciu.  

Voľba hlavného kontrolóra obce – 3 krát sa prehodnocovali dokumenty a nikto neoboznámil p. 

Šeševičkovú, že nemala všetky podklady. Obec chce pracovať bez hlavného kontrolóra obce ? 

Starostka nepodpísala uznesenie – zvolenie HK obce - p. Šeševičkovú . Keby starostka podpísala 

uznesenie o zvolení HK, tak p. Šeševičková mohla vykonávať túto funkciu. Každá obec potrebuje 

hlavného kontrolóra a nad hospodárením obce sa treba zamyslieť.  

Obecné zastupiteľstvá sú verejné, všade v obciach to funguje normálne.  

p. Starostka  

Obec potrebuje hlavného kontrolóra, je nápomocný a potrebný na obci. Tiež bol podaný podnet na 

prokuratúru od Vás – občanov. Bola to chyba , že p. Šeševičková bola posunutá do výberového 

konania tri krát, keď neboli priložené potrebné všetky doklady.  

 

K bodu č. 4 : Rôzne 

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2022 – Návrh rozpočtu obce na rok 2022 

predložila starostka obce, poslanci OZ mali návrh rozpočtu obce k nahliadnutiu. Návrh 

rozpočtu obce je potrebné upraviť, pretože v rozpočte je evidovaná položka MŠ – 17 805 € . 

Tieto finančné prostriedky je potrebné presunúť na iné položky. Poslanci OZ rozhodli, že 

položku MŠ ruší v návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a finančné prostriedky sa presúvajú na 

bežné výdavky – Energie, Všeobecný materiál, Všeobecné služby a Štúdie, expertízy, posudky. 

 

A. OZ Berie na vedomie  
 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022, ktorý predložila starostka obce.  



B. OZ Upravuje 
 

Presun položky  : 

 

MŠ -      17 805 € položka sa ruší , presúva sa na Bežné výdavky obce Magnezitovce 

 

C. OZ Schvaľuje 
 

Presun schválenia rozpočtu obce na rok 2022 na nasledujúce OZ. 

 

D. OZ Konštatuje 
 

Obec do doby schválenia rozpočtu obce na rok 2022 bude v rozpočtovom provizóriu.  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Janka Kriaková, Ondrej Boldi, Ing. Marian Kučerák,  

Juraj Bobka, Jaroslav Grosiar 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

Príloha č. 1 : Návrh rozpočtu obce na rok 2022 

 

 

 

 

3. Oprava cesty v časti obce Mníšany – dajú sa vypracovať cenové ponuky na tri cesty. 

Najvýhodnejšia cenová ponuka sa bude schvaľovať na najbližšom OZ.  

 

B. OZ Berie na vedomie  

 

Priebežné vypracovanie cenových ponúk na opravu cesty v časti obce Mníšany- cesta 

k obecnému úradu, cesta od veži k viaduktu a cesta na Prosná .   

 



 

 

 

 

4. Vyradenie a zrušenie Materskej školy v Magnezitovciach – OZ poveruje starostku obce podať 

žiadosť o vyradenie MŠ.  

A. Schvaľuje 

 

Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva BB o vyradenie Materskej školy zo siete.   

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Janka Kriaková, Ondrej Boldi, Ing. Marian Kučerák,  

Juraj Bobka, Jaroslav Grosiar 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

5. Rodina p. Bobku, ktorý nám odpredal rodinný dom č. 69 – oproti KD v časti obce Mníšany 

kontaktovala starostku obce ohľadom komory, ktorá patrí k rodinnému domu, že by to 

prenechali obci, pretože to nepotrebujú. Vzhľadom na to, že na obecný úrad bola podaná 

písomná sťažnosť za ohrozenie a spadnutie komory. Bolo by výhodnejšie pre obec od rodiny 

odkúpiť za symbolickú cenu, komora by sa mohla zbúrať a vytvoriť parkovisko pri KD a tiež 

firma Brantner by vedela zachádzať aj do uličky a občania by si nemuseli kuka nádoby nosiť 

k hlavnej ceste.  

 

 

A. Berie na vedomie 

 

 
Informáciu starostky obce ohľadom komory pri KD v časti obce Mníšany , ktorá mala patriť 

k rodinnému domu č. 69. Bola podaná písomná sťažnosť na opravu prípadne odstránenie komory. 

Vzhľadom na to, že sa to riešilo s rodinou,  by to obci odpredali za symbolickú cenu.   



Stanovisko OZ : 

Odkúpenie komory pri KD v časti obce Mníšany za symbolickú cenu 1 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 5: Rozhodnutie prokurátora – Zrušenie uznesenia 35/05/11/2021 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Magnezitovciach po prerokovaní v obecnej rade 

 

 

A. Prerokovalo 
 

Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Revúca sp. Zn. Pd 67/21/6608 zo dňa 27. decembra 

2021 na porušenie § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy pri prerokovaní návrhu záverečného účtu obce za rok 2020  

1. Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Revúca sp. Zn. Pd 67/21/6608 – 4 zo dňa 27. 

novembra 2021 , berie na vedomie 

2. Ukladá starostke obce, 



 – aby návrh záverečného účtu obce za rok 2021 predložila obecnému zastupiteľstvu v súlade 

s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na 

prerokovanie najneskôr do 30.júna 2022 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Janka Kriaková, Ondrej Boldi, Ing. Marian Kučerák,  

Juraj Bobka, Jaroslav Grosiar 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Magnezitovciach po prerokovaní na obecnej rade 

 

 

A. Prerokovalo 
 

Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Revúca sp. Zn. Pd 65/21/6608-4 zo dňa 27.decembra 

2021 na porušenie § 12 ods. 1 veta prvá zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení pri zvolávaní 

zasadnutí obecného zastupiteľstva  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri 

prerokovaní návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 .  

1. Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Revúca sp.  Zn. Pd 65/21/6608-4 zo dňa 27. 

novembra 2021 , berie na vedomie 

2. Ukladá starostke obce – aby zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolávala v intervale 

minimálne raz za tri mesiace, pričom termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

musí byť najneskôr 02.mája 2022 

 



Hlasovanie: 

Za: 5 Janka Kriaková, Ondrej Boldi, Ing. Marian Kučerák,  

Juraj Bobka, Jaroslav Grosiar 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Magnezitovciach po prerokovaní na obecnej rade 

 

 

B. Prerokovalo 
 

Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Revúca sp. Zn. Pd 60/21/6608-4 zo dňa 23.decembra 2021 

proti uzneseniu obecného zastupiteľstva Obce Magnezitovce č. 35/05/11/2021 z 5.novembra 2021 

o zvolení kandidátky Magdalény Šeševičkovej do funkcie hlavného kontrolóra obce z dôvodu 

porušenia § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení a  

1. Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Revúca sp. Zn. Pd 60/21/6608-4 zo dňa 

23.decembra 2021 , vyhovuje  

2. Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Magnezitovce č. 35/05/11/2021 z 5.novemra 2021 

o zvolení kandidátky Magdalény Šeševičkovej do funkcie hlavného kontrolóra obce ako 

nezákonné zrušuje  

 



Hlasovanie: 

Za: 5 Janka Kriaková, Ondrej Boldi, Ing. Marian Kučerák,  

Juraj Bobka, Jaroslav Grosiar 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6 : Voľby hlavného kontrolóra obce Magnezitovce – Vyhlásenie 
termínu výberového konania HK obce Magnezitovce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Magnezitovciach po prerokovaní na obecnej rade 

 

 

A. Prerokovalo 

 

 

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra obce Magnezitovce  

a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného kontrolóra Obce 

Magnezitovce, náležitosti prihlášky a návrh na zriadenie komisie na otváranie obálok a 

vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra obce 

Magnezitovce a 

 

1. vyhlasuje  



 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov deň 14.03.2022  za deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce 

Magnezitovce, ktoré sa uskutočnia v kultúrnom dome obce Magnezitovce,  Magnezitovce 

59, 049 16 Jelšava.  

 

2. určuje predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Obce 

Magnezitovce: 

a)kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (§18a ods. 1 zákona č. 369/1990 zb. 

o obecnom zriadení), 

b)iné predpoklady: - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (§3 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 552/2003 Z.z. o   výkone práce vo verejnom záujme)  

- bezúhonnosť (§3 ods. 1 písm. b) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 

záujme), Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne 

odsúdený za úmyselný trestný čin. (§3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme)  

 

3. určuje náležitosti písomnej prihlášky: 

-profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

-úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

  -kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania, 

  -osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016, t.j.: 

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena 

alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 

narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

3. štátne občianstvo, štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu 

Európskej únie, 

4.pohlavie, 

5.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 

-na overenie totožnosti kandidáta u občana SR je potrebné uviesť číslo občianskeho preukazu, 

-čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

-súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného 

kontrolóra v mestskom zastupiteľstve, 

-koncepcia činnosti hlavného kontrolóra. 

 

4. určuje miesto a spôsob doručenia prihlášok: 

Kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Magnezitovce svoju písomnú prihlášku spolu 

s požadovanými dokladmi doručí osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania 

voľby hlavného kontrolóra t. j. do 28.02.2022 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej 

„Voľba Hlavného kontrolóra Obce Magnezitovce  -Neotvárať“ na adresu: Obec Magnezitovce,  



Obecný úrad, Magnezitovce 59, 049 16 Jelšava. Platí odtlačok prezenčnej pečiatky podateľne 

obecného  úradu. 

 

5. určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na 0,20% pracovný úväzok; 

plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 

 

6. zriaďuje Komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na 

funkciu Hlavného kontrolóra obce Magnezitovce a volí:  

- do funkcie predsedu komisie: Juraj Bobka,  

- do funkcie člena komisie: Janka Kriaková, Ondrej Boldi, Ing. Marián Kučerák, 

Jaroslav Grosiar 

 

7. schvaľuje spôsob vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Magnezitovce tajným 

hlasovaním 

 

 

8. schvaľuje dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 15 minút. Jednotliví kandidáti 

sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska). 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Janka Kriaková, Ondrej Boldi, Ing. Marian Kučerák,  

Juraj Bobka, Jaroslav Grosiar 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

K bodu č. 7 : Záver 



Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania starostka obce OZ ukončila. Poďakovala všetkým prítomným 

a ukončila OZ.  

 

 

Zasadnutie bolo ukončené : 18:00 hod. 

Zapísala : Denisa Radičová 

 

 

 

 .....................................starostka obce 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

p. Ondrej Boldi 

p. Ing. Marián Kučerák 


