Obec Martin nad Žitavou č. 130, 953 01
Zápisnica
z 1. riadneho (plánovaného) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 08. 02. 2019
Prítomní poslanci OZ: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p.
PaedDr. Ivana Skačanová, p. Miroslav Zaťko
Ospravedlnení poslanci OZ: –-------Neospravedlnení poslanci OZ: --------Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o hospodárení obce za rok 2018
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Martin nad Žitavou na
1. polrok 2019
7. Návrh VZN č. 1/2019
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
1. Otvorenie
1. riadne plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 08. 02. 2019 otvoril a viedol starosta
obce p. Slavomír Fabian. Oboznámil poslancov OZ s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne
prijatý. Poslanci sa dohodli, že sa spojí hlasovanie o návrhu v bode programu s návrhom na
uznesenie k jednotlivým bodom programu. Starosta obce p. Slavomír Fabian konštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Miroslav Zaťko
Zapisovateľ: Darina Zaťková
3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: p. PaedDr. Ivana Skačanová, p. Ing. Ján Hitka
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrhy na uznesenie k prvým trom bodom a starosta obce
dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/

Starosta obce konštatoval, že uznesenia k 1. 2. a 3. bodu boli prijaté.
4. Kontrola uznesení
Starosta obce p. Slavomír Fabian predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva
- Uznesenie č. 6/2018 výber členov komisií pri OZ – predĺženie do najbližšieho OZ pre nasledovné
komisie:
- komisiu verejného poriadku a životného prostredia
- komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
- Uznesenie č. 251/2018 Oddychovo – obytná zóna – v riešení
- Uznesenie č. 252/2018 Zmeny a doplnky k ÚP – v riešení
- Uznesenie č. 258/2018 2. etapa obytnej zóny - v riešení
Ostatné uznesenia sú splnené.
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
5. Informácia o hospodárení obce za rok 2018
Starosta obce p. Slavomír Fabian informoval poslancov obecného zastupiteľstva o hospodárení
obce v roku 2018. Poslanci obecného zastupiteľstva túto informáciu vzali na vedomie.
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Martin nad Žitavou na
1. polrok 2019
Starosta obce p. Slavomír Fabian v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil poslancom obecného
zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti Obce Martin nad Žitavou na 1. polrok 2019,
vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce p. Ing. Ivetou Szobiovou nasledovne:
1. Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách
2. Kontrola na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu na
prenesený výkon štátnej správy
3. Kontrola tvorby, použitia a evidencie fondov obce
4. Kontrola vedenia pokladne a výdavkových pokladničných operácií

Poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh jednohlasne schválili. Poverili hlavnú kontrolórku
obce p. Ing. Ivetu Szobiovú na vykonanie následných finančných kontrol v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. Starostu obce p. Slavomíra Fabiana splnomocnili k
podpísaniu poverení pre Ing. Ivetu Szobiovú, hlavnú kontrolórku obce pre výkon jednotlivých
následných finančných kontrol.
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
7. Návrh VZN č. 1/2019
Starosta obce p. Slavomír Fabian predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019. Uviedol, že tento návrh bol zverejnený
na úradnej tabuli obce ako aj internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Poslanci
obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2019 prerokovali a jednohlasne sa na ňom uzniesli.
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2019.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Martine nad Žitavou v súlade s § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Martin
nad Žitavou nasledovne:
1. Všeobecné podmienky:
1.1 Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 20% úväzok.
1.2 Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 01. 05. 2019, t.
j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
1.3. Voľba sa uskutoční dňa 26.04.2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v
Martine nad Žitavou.
1.4. Termín odovzdania písomných prihlášok je do 01.04.2019 do 12:00 hodiny. Kandidáti musia
doručiť písomné prihlášky spolu s prílohami v stanovenom termíne do podateľne obecného úradu v
Martine nad Žitavou s označením „voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. V prípade doručenia
poštou alebo iným spôsobom je rozhodujúci dátum a čas odoslania.
1.5. Súčasťou prihlášky musí byť:
- podklady k výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).
- doklad o vzdelaní (kópia)
- súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 13 ods. 1

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby obce
v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.
V prihláške je potrebné uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
telefónny kontakt, e mailová adresa, stručný profesijný životopis
2. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :
2.1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne
úplné stredné vzdelanie.
2.2. Znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní.
2.3. Spôsobilosť na právne úkony.
2.4. Bezúhonnosť.
2.5. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní.
3. Postup voľby hlavného kontrolóra obce Martin nad Žitavou:
3.1. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním. Volebná komisia sa zvolí na Obecnom zastupiteľstve
v deň konania volieb. Zhodnotí, či kandidáti a ich prihlášky spĺňajú podmienky.
3.2. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
9. Rôzne
9.1. Návrh členov komisií pri OZ
Poslanci obecného zastupiteľstva si navrhli do svojich komisií členov komisií nasledovne:
- člen komisie finančnej a stavebníctva: p. Jozef Mikle
- člen komisie kultúry, sociálnych vecí a mládeže: p. Mária Hitková
- člen komisie športu: p. Damián Hitka
- predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD. a
predseda komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov p. Ing. Ján Hitka si svojich
členov navrhnú do najbližšieho zasadnutia OZ.
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
9.2. List Okresnej prokuratúry Nitra
Starosta obce p. Slavomír Fabian predložil poslancom obecného zastupiteľstva list Okresnej
prokuratúry Nitra vo veci podania ohľadom nakladania s majetkom obce Martin nad Žitavou.
Poslanci obecného zastupiteľstva list vzali na vedomie a poverili hlavného kontrolóra obce p. Ing.
Ivetu Szobiovú predložiťsprávu k podaniu v rámci kontrolnej činnosti.
Pani PaedDr. Ivana Skačanová prečítala návrh na uznesenie a starosta obce dal hlasovať.
/za: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Ing. Ján Hitka, p. Tomáš Sitár, p. PaedDr. Ivana
Skačanová, p. Miroslav Zaťko, proti: 0, zdržali sa: 0/
Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
11. Záver
1. riadne (plánované) zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 08. 02. 2019 ukončil starosta obce
p. Slavomír Fabian poďakovaním všetkým prítomným za účasť.

Starosta obce: p. Slavomír Fabian
Overovatelia: p. Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., p. Miroslav Zaťko
Zapisovateľ: Darina Zaťková

