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    Zápisnica   

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hamuliakovo   
konaného dňa 18. 3. 2021.     

___________________________________________________________________________  

  

Prítomní poslanci: Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav 

Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Jarmila Tomečková 

 

Ďalší prítomní: Ing. Ľubica Jančoková – hlavná kontrolórka obce 

 

P R O G R A M   rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Zrušenie voľby hlavného kontrolóra 
5. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

  

Rokovanie OZ otvorila pani poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová, nakoľko pani starostka je v Covid 

karanténe. Privítala prítomných poslancov a skonštatovala, že ich počet je 6, OZ je uznášania 

schopné. Poslankyňa Mgr. Jarmila Tomečková sa ospravedlnila z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti. Pani právna zástupkyňa obce JUDr. Soňa Gašková sa ospravedlnila 

z dôvodu Covid karantény.  

  

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie  

  

Overovatelia zápisnice:         Ing. Darina Balková  

Návrhová komisia:                 Ing. Anna Paráková 

 

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p. 

Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   1 (Mgr. Jarmila Tomečková) 

  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  
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Pani poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová informovala, že program bol riadne vyvesený. Opýtala 

sa prítomných poslancov, či majú pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

 

P R O G R A M   rokovania:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Zrušenie voľby hlavného kontrolóra 
5. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 

 
  

Hlasovanie:  

za:  6 (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. Ladislav Kránitz, p. 

Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková)  

proti :    0     

zdržal sa:    0       

neprítomní pri hlasovaní:   1 (Mgr. Jarmila Tomečková) 

 

 

K bodu 4. Zrušenie voľby hlavného kontrolóra 
  

Pani poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová uviedla, že všetky informácie týkajúce sa tohto bodu 
poslanci dostali mailom. Dôvodová správa Ing. Ľubice Jančokovej, hlavnej kontrolórky Obce 
Hamuliakove,  je súčasťou zápisnice. Ďalej prezentovala aj zaslaný názor JUDr. Soni Gaškovej, 
právnej zástupkyne obce, ktorá uvádza nasledovné:    
 
„Výklad ust. § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení nie je úplne jednoznačný. V prospech 
konania voľby HK počas krízovej situácie (KS) hovorí druhá veta odseku 6 § 30f: „Ak obecné 
zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného 
kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený“.  

Podľa výkladu Ministerstva vnútra SR v usmernení sp. zn. SVS-OMSZV2-2020/013252 z 
27.4.2020 "Zákon obecnému zastupiteľstvu, podľa nášho názoru, umožňuje vykonať voľbu 
hlavného kontrolóra aj počas krízovej situácie (uplatní sa v takom prípade postup podľa § 30f 
ods. 6 druhej vety zákona o obecnom zriadení)." je teda právne a legitímne možné vykonať 
voľbu HK aj počas KS, ak sa dodržia podmienky pre jej konanie – najmä z pohľadu možnosti 
konania riadneho obecného zriadenia, vypočutia kandidátov a pod. Rovnako Ministerstvo 
vnútra SR v usmernení sp. zn. SVS-OMSZV2-2020/013860 z 27.04.2020 uvádza, že obec si 
počas krízovej situácie môže zvoliť jednu z dvoch možností, a to vykonať voľbu až po krízovej 
situácii s predĺžením funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra alebo vykonať 
voľbu počas krízovej situácie, pričom výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zanikne 
dňom nasledujúcim po dni, kedy bol nový hlavný kontrolór zvolený. Tento druhý výklad 
vychádza z argumentácie, že zákonodarca napriek pozastaveniu plynutia lehôt podľa § 30f ods. 
1 chcel ponechať obciam možnosť vykonať voľbu hlavného kontrolóra.  
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Na druhej strane boli publikované názory, že v kontexte interpretačných nejasností (nešťastne 
formulovaný ods. 6 § 30f), voľba nového hlavného kontrolóra nepatrí počas krízovej situácie 
medzi existenčne nevyhnutné funkcionality obce. Pozastavenie vykonania voľby nového 
hlavného kontrolóra za súčasného dobiehajúceho pôsobenia doterajšieho hlavného 
kontrolóra zásadným spôsobom neovplyvní životaschopnosť obce. Pri spočívaní konania voľby 
s jej následnou realizáciou po skončení krízovej situácie budú dodržané všetky zákonné 
pravidlá pre voľbu hlavného kontrolóra podľa § 12 zákona o obecnom zriadení. Zákonom 
zverených 60 dní od skončenia krízovej situácie poskytuje dostatočne široký priestor pre 
realizáciu všetkých zákonných úkonov volieb hlavného kontrolóra obce.   

A teda záverom: obe právne interpretácie – konanie aj odloženie voľby HK sú správne 
a právne možné, najmä prihliadnuc na to, že aktuálne prebiehajú pravidelne OZ.  

Nepochybne istejšia alternatíva je voľbu HK odložiť až na dobu skončenia KS. Táto 
alternatíva neprináša takmer žiadne riziko, ani tak podľa môjho názoru nehrozí riziko v tom, 
že by voľba HK, OZ, vypočúvanie a iné úkony neprebehli z pohľadu dodržania zákonov obcou 
správne, ale v tom, že niektorí z kandidátov by mohli namietať, že pre aktuálnu 
epidemiologickú situáciu sa nemohli dostaviť na osobný pohovor, resp. vypočúvanie pred OZ 
– nakoľko je zákaz vychádzania a tento je možné „porušiť“ len v naliehavých prípadoch. Tento 
záver vyplýva tiež z premisy, že voľba hlavného kontrolóra môže počas trvania krízovej situácie 
počkať, a to až do momentu jej skončenia. Podľa odseku 1 § 30f lehoty pre voľbu hlavného 
kontrolóra neplynú a v prípade nezvolenia nového kontrolóra v čase krízovej situácie pretrvá 
vo funkcii kontrolór pôvodne pôsobiaci. Lehota 60 dní od odvolania krízovej situácie podľa 
odseku 6 poskytuje dostatočný priestor na uskutočnenie voľby nového kontrolóra podľa 
zákonom určených podmienok.“ 

Poslanci sa zhodli, že v dôsledku pandemických opatrení, v záujme ochrany života 

a zdravia a umožnenia rovnakého prístupu všetkým uchádzačom obec Hamuliakovo odkladá 

v zmysle ust. § 30f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu HK na neurčito.   

 

Bolo prijaté uznesenie 
 
Uznesenie č. 19-OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo ruší uznesenie č. 5/2021 zo dňa 25.2.2021 o voľbe 
hlavného kontrolóra. 
 
Schválené v počte hlasov 6  (Ing. Darina Balková, JUDr. Mária Fejes, Ing. Juliana Krajčírová, p. 
Ladislav Kránitz, p. Štefan Olajec, Ing. Anna Paráková,)  
Neprítomný 1 (Mgr. Jarmila Tomečková) 

 
K bodu 5. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver   
 

O 19:15 pani poslankyňa Ing. Juliana Krajčírová ukončila zasadnutie OZ. Členovia návrhovej 

komisie budú menovaní po stanovení termínu ďalšieho zastupiteľstva.  
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 Zapísala:  ........................................................  

Ing. Juliana Krajčírová  

  

      

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

                     Starostka obce   

          Ing. Ludmila Goldbergerová  

  

  

 

Overovateľ:   

  

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

        Ing. Darina Balková 

 

 

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

              Štefan Olajec            

 

 


