
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SOMOTOR
U Z N E S E N I A

z 18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 14.1.2021   so  začiatkom od 16.00   hod.  

Uznesenie č.  261/1/2021
OZ v Somotore schvaľuje program zasadnutia OZ konaného dňa 14.1.2021, ktorá tvorí prílohu č.1 
tohto uznesenia.                                                                                                                                               
Prezentovalo sa:  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka,  
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "za" :  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka, 
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "proti" :    0 poslancov                                                                                                                           
Zdržali sa:  0 poslancov

V Somotore dňa 15.1.2021                                                                               Ján Juhász, starosta obce

Uznesenie č. 262/1/2021 
OZ v Somotore schvaľuje za zapisovateľa Ivetu Galambosovú,  za overovateľov zápisnice poslancov 
Kristiána Bányácskyho a Mikuláša Šmajdu, za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Lóránta 
Kovácsa a Jána Juhásza.                                                                                                                                    
Prezentovalo sa:  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka,  
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "za" :  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka, 
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "proti" :    0 poslancov                                                                                                                           
Zdržali sa:  0 poslancov

V Somotore dňa 15.1.2021                                                                               Ján Juhász, starosta obce
   

Uznesenie č.  263/1/2021
OZ v Somotore berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 17.12.2020. 
Prezentovalo sa:  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka,  
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "za" :  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka, 
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "proti" :    0 poslancov                                                                                                                           
Zdržali sa:  0 poslancov

V Somotore dňa 15.1.2021                                                                               Ján Juhász, starosta obce

Uznesenie č.  264/1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Somotore schvaľuje výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Somotor 
v rozsahu úväzku 30% týždenne s nerovnomerným rozvrhnutím pracovného času.                              
Prezentovalo sa:  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka,  
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "za" :  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka, 
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "proti" :    0 poslancov                                                                                                                           
Zdržali sa:  0 poslancov

V Somotore dňa 15.1.2021                                                                               Ján Juhász, starosta obce



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SOMOTOR
U Z N E S E N I A

z 18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 14.1.2021   so  začiatkom od 16.00   hod.  

Uznesenie č.  265/1/2021  
OZ v Somotore v y h l a s u j e 

voľbu H lavného kontrolóra Obce Somotor a určuje deň konania voľby hlavného  kontrolóra 
 na deň  26.2.2021  o 16.00 hodine na Obecnom úrade Somotor

Od uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra sa vyžaduje :  
1/Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 
   -ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

2/Náležitosti prihlášky: 
-meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
-údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.1 písm. a) zák.č.30/2007 Z. z.
o registri trestov,
-overená  kópia  dokladu  o najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní  prípadne  aj  kópia  o absolvovaní
vzdelávacích programov a kurzov,
-žiadosť s profesijným životopisom s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
-súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra. 

3/Všeobecné podmienky:
-hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov s nástupom od 2.3.2021
-v zmysle  § 18a ods.6  zák.č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov určuje
obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom  30 %
týždenne s nerovnomerným rozvrhnutím pracovného času   
-funkcia hlavného kontrolóra je  nezlučiteľná s výkonom funkcie  starostu obce,  poslanca obecného
zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona.  

4/Termín podania prihlášky:
-do12.2.2021 do 11.00 hodiny na adresu: Obec Somotor, ul. Obchodná č.39/7, PSČ 076 35, v zalepenej 
obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“.                                                                         
Prezentovalo sa:  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka,  
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "za" :  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka, 
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "proti" :    0 poslancov                                                                                                                           
Zdržali sa:  0 poslancov

V Somotore dňa 15.1.2021                                                                               Ján Juhász, starosta obce

Uznesenie č.  266/1/2021
OZ v Somotore 
A:   S c h v a ľ u j e :  
prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.  ú.  Véč zapísaných na liste vlastníctva č.686,  presný
zoznam nehnuteľností tvorí prílohu č.1, vo výlučnom vlastníctve Obce Somotor, pričom celkove sa
jedná  o ornú  pôdu  o výmere  364106m2  a trvalé  trávne  porasty  v celkovej  výmere  316553m2.
Nehnuteľností  sa  prenajímajú ako  celok  všetky  nehnuteľností,  v rámci  obchodnej  verejnej  súťaže
podľa § 9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.        
B:        S c h v a ľ u j e : 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Véč 
zapísaných na liste vlastníctva č.686, presný zoznam nehnuteľností tvorí prílohu č.1, vo výlučnom 
vlastníctve Obce Somotor, pričom celkove sa jedná o ornú pôdu o výmere 364106m2 a trvalé trávne 
porasty v celkovej výmere 316553m2. Nehnuteľností sa prenajímajú ako celok všetky nehnuteľností, 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SOMOTOR
U Z N E S E N I A

z 18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 14.1.2021   so  začiatkom od 16.00   hod.  

v rámci obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu č.1 tohto uznesenia. 
Prezentovalo sa:  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka,  
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "za" :  7  poslancov /K.Bányácsky, Ing.J.Cábocký, J.Juhász, Ing. L.Kovács, M.Šmajda, F. Sálka, 
                                                   R.Ujházi/                                                                                                               
Hlasovalo "proti" :    0 poslancov                                                                                                                           
Zdržali sa:  0 poslancov

V Somotore dňa 15.1.2021                                                                           Ján Juhász, starosta obce


