Uznesenia zo 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 28.05.2019 o 18:00 hod. v Sobášnej
miestnosti Obecného úradu v Partizánskej Ľupči

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Ing. Martin Sameliak

18:00 – 18:30

Ing. Peter Smitek

18:00 – 18:30

Program rokovania OZ:
Úvod.
1. Schválenie návrhovej komisie.
2. Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Vyhlásenie druhého výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča.
5. Rôzne.
Záver.

Uznesenie č. 1/6/2019
zo 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
28.05.2019

K bodu č. 1

Schválenie návrhovej komisie.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní

schvaľuje

návrhovú komisiu v určenom zložení: Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Matúš Hollý, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan,
Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej,

Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 30.05.2019

Uznesenie č. 2/6/2019
zo 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
28.05.2019

K bodu č. 2

Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní

I.

schvaľuje

overovateľov zápisnice Matúš Hollý, Stanislav Sekan.

II.

berie na vedomie

určenie zapisovateľky Bc. Danu Havlanovú.

Hlasovanie:
Za:

6

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej,

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Matúš Hollý

Neprítomní:

2

Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 30.05.2019

Uznesenie č. 3/6/2019
zo 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
28.05.2019

K bodu č. 3

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní

schvaľuje

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča dňa 28.05.2019.
Úvod.
1. Schválenie návrhovej komisie.
2. Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Vyhlásenie druhého výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča.
5. Rôzne.
Záver.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Matúš Hollý, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan,
Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej

Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 30.05.2019

Uznesenie č. 4/6/2019
zo 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
28.05.2019

K bodu č. 4
Vyhlásenie druhého výberového konania na
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Partizánska .

obsadenie

funkcie

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v súlade s § 4 odst.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, po prerokovaní

schvaľuje

vyhlásenie druhého výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
s materskou školou Partizánska Ľupča.
Vyhlásenie druhého výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
s materskou školou Partizánska Ľupča tvorí prílohu tohto uznesenia.

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Matúš Hollý, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan,
Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Juraj
Záchej, Ing. Peter Smitek

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 30.05.2019

Obec Partizánska Ľupča
v súlade s § 4 odst.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou v Partizánskej Ľupči
s predpokladaným nástupom dňa 1.8.2019.
Požadované predpoklady a požiadavky:
A: Kvalifikačné predpoklady:


odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov



minimálne 5 rokov pedagogickej praxe



vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

B: Iné kritériá a požiadavky:


bezúhonnosť v zmysle §9 zákona č. 317/2009 Z.z. a § 3 ods.3 zákona č. 552/2003 Z.z.



zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.



ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 37/2009 Z.z.



znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka



pedagogická prax na podobnom type školy



organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti



osobnostné a morálne predpoklady

C: Zoznam požadovaných dokladov:


písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania



profesijný životopis



motivačný list



overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie



odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace



doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe



čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti



vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy ( rozsah 3-6 normostrán)



súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle § 12,13 a 14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov



čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách

Mzdové ohodnotenie: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
D: Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:
Prihlášky do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad Partizánska Ľupča č. 417,
032 15 Partizánska Ľupča. Uzávierka prijímania prihlášok je 25.6.2019, rozhodujúci je dátum
doručenia obálky. Obálku označte nápisom: ,,Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ
s MŠ Partizánska Ľupča –NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili požiadavky,
oznámený najmenej sedem dní pred jeho konaním.

V Partizánskej Ľupči, dňa 30.5.2019

Bc. Ladislav Balážec
starosta obce

