Číslo 34.
VII., VIII., IX./2013

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,

tri mesiace ubehli a znovu sú tu naše
Dubovské

noviny.

Máme

za

sebou

niekoľko

vydarených akcií, ktoré už tradične patria ku
dubovskému letu. Či už je to tradičný volejbalový
turnaj Dubákfest, ktorý ani tento rok nesklamal ,
a mladí či starší si nielen zašportovali, ale sa aj
zabavili. Ďalej to bol spomienkový koncert Dubovčianky a Evanjelického
cirkevného zboru na tanečnom kole a oslavy 30. výročia založenia folklórnej
skupiny Prameň. Všetky tieto akcie sa tešili záujmu a pozornosti nielen
našich občanov, ale aj pozvaných hostí. Právom preto patrí veľké
poďakovanie všetkým organizátorom, účinkujúcim a tým, ktorí priložili ruku
ku ich zdarnému priebehu.
Taktiež chcem poďakovať naším hasičom, ktorí sa s deťmi zúčastnili
súťaže v Slovenskom Pravne, kde obsadili 7. miesto v brannom preteku
a 2.miesto v požiarnom útoku.
V letných

mesiacoch

boli

opravené

výtlky

na

miestnych

komunikáciách v celkovej hodnote 2.000,- €. Z toho 1.850,- € sme dostali
dotáciu z Úradu vlády a rozdiel išiel z nášho obecného rozpočtu. Tiež bolo
preinvestovaných 7.000,- € na opravu garáta pri Tanečnom kole, aby sa pri
väčších dažďoch predišlo neustálemu zaplavovaniu dvorov rodinných
domov. Do zeme boli položené plastové rúry a urobili sa zberné šachty na
dažďovú vodu. Vchod k rodinným domom si obyvatelia financovali
z vlastných zdrojov.
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V októbri začala realizácia projektu sadovnícko-terénnych úprav
stredu obce, na ktorú sme dostali financie z Programu obnovy dediny
z Ministerstva životného prostredia. Komisiou výstavby bol vybraný
projektant na vypracovanie projektu na ďalšie pokračovanie výstavby
chodníka pre chodcov popri hlavnej ceste. Uvidíme, či sa nám podarí získať
financie z projektu, aby sme v budúcom roku mohli zrealizovať jeho
výstavbu.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Dubákfest 2013
Bolo to už štrnástykrát, keď areál „na kole“ ožil
volejbalom. V posledný júlový víkend bolo po
niekoľkých rokoch už aj konečne naozaj letné počasie
bez jediného mráčika.
Zišli sa volejbalové tímy, viac-menej
každoročné stálice z Prievidze, Bojníc, Martina,
Hornej Štubne, Turčianskych Teplíc, Malého Čepčína,
ale aj niekoľko nových a narýchlo poskladaných
družstiev. Domáce, dubovské zastúpenie, sme mali
v družstve „Šmejdi“, ale veľmi sa im nedarilo. Do
budúcna by určite mali zmeniť minimálne názov a možno aj lepšie výsledky
sa dostavia .
Hral sa naozaj dobrý volejbal a vo
väčšine zápasoch hráči predvádzali
kvalitné výkony. Predsa len, každým
rokom sa to viac a viac vymyká tomu
amaterizmu, takže určite sa bolo na čo
pozerať. Piatkový večer sa tanečné kolo
slušne zaplnilo všetkými tými, ktorí si
prišli zahopsať na cigánsku muziku v podaní skupiny Kmeťobend. Dobre
pobavili veru. Záver večera, až do neskorých nočných hodín, zase patril
domácej kapele Štvrtá Tretina, čo je už rokmi osvedčená kvalitka a záruka
dobrej nálady. Oba koncerty však trochu negatívne poznačil občasný
výpadok elektriny. Ale aj to zlé bolo na niečo dobré, a my aspoň vieme, čo
treba do budúcna odstrániť.
V sobotu už od rána pokračoval turnaj ďalšími zápasmi
v základných skupinách. Horúco bolo nielen na ihrisku volejbalistom a tak
pitný režim bolo treba dodržiavať. Tvrdô nevynímajúc. Pivo tiež tieklo
prúdom, zvlášť to z tankera si ľudia veľmi pochvaľovali. Z bufetov zase
rozvoniaval guľáš, kebab a iné dobroty.
Podvečer spestrila súťaž družstiev v preťahovaní lanom.
Z rodinných tímov si víťazstvo vybojovali Valaštíkovci. Kategóriu voľne

Dubovské noviny 34/2013

-4-

zmiešaných družstiev ovládlo zoskupenie „Silné ženy“. Tie nedali šancu ani
naozaj statným chlapom (možno u niektorých pitný režim nebol dobre
nastavený ). Medzitým turnaj vrcholil a pripravená bola aj Campana
Batucada. Tí rozbalili svoju bubnovú show vo veľkom štýle a aj pri
vyhodnotení turnaja sa postarali o skvelý podmaz.
Po vyrovnanom finálovom zápase BOJNICE – TOI-TOI, sa víťazmi
14. ročníka DUBÁKFESTU – VOLEJBALOV0HO TURNAJA stalo
družstvo TOI-TOI z Turčianskych Teplíc. Niekoľko ročníkov po sebe
„obhajovali“ druhé miesto, takže to prvenstvo, myslím si, bolo zaslúžené.
Tretiu priečku obsadil tím PRIEVIDZA, ktorý v boji o bronz porazil
družstvo ŠTEAMÁCI z Martina. Ocenený bol aj najmladší hráč turnaja, 12
ročný Filip Štepánek z tímu BOJNICE.
Až do ranného brieždenia sa potom o zábavu postaral DJ LUKAS
MATEJ s DJ-om DROZĎOM.
UFF, po takom náročnom dni a noci sa veru ťažko vstávalo, no bolo treba
pripraviť priestor pre ochotnícke divadlo
zo
Žabokriek.
Predstavenie
„MAĽOVANÉ NA
SKLE“
v ich
výbornom podaní, pritiahlo v nedeľné
popoludnie celkom slušnú divácku
návštevu. Myslím si, že to bolo skvelé
vyvrcholenie
vydareného
DUBÁKFESTU. Až do neskorého večera potom ešte doznievali dozvuky
„Dubáka“.
Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli pri
prípravách, aj pri samotnom priebehu podujatia, sponzorom a všetkým tým
málo nadšencom, ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas a pomáhajú
mnohokrát aj nezištne. Zostáva len dúfať a veriť, že v budúcnosti to nebude
všetko stáť na pár ľuďoch. Tiež chcem poďakovať všetkým návštevníkom,
ktorí sa prišli zabaviť, či už športom alebo muzikou a podporili túto skvelú
akciu. Verím, že si každý prišiel na svoje a o rok budeme môcť zhodnotiť
15. ročník ako ešte lepší.
Daniel Lettrich
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Posolstvo piesní Slovensku a svetu

Sobota 10. júla patrila na celom Slovensku posolstvu piesní.
Bol to deň vďakyvzdania a venovaný 1150. výročiu príchodu Sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, kedy na známych vrchoch,
pahorkoch či historicky významných miestach našich dejín
a prítomnosti sa stretli rôzne zoskupenia ľudí ako spevácke zbory,
súbory a v ich podaní zneli piesne – symbolicky prejav vďačnosti.
Vďačnosti od ľudí rôzneho vierovyznania, sociálneho cítenia a veku.
V jeden čas o 12:00 hod. na poludnie, na mnohých miestach
Slovenska.
Autorom tohto konceptu bol Ing. Viliam Gruska. Do podujatia
sa zapojil náš Cirkevný spevokol a časť folklórneho súboru Prameň.
Miestom spievania bol náš Diel. Počas spevu nás sprevádzala na
varhanoch kantorka Janka Vrábeľová. Okrem členov folklórneho
skupiny a spevokolu prišlo aj niekoľko občanov, ktorí sa do spevu
zapojili tiež. Najmladšími účastníkmi boli Miško a Janka
Kovalčíkovci. Podujatie prebehlo v pohode, aj slniečko sa skrylo za
oblak a nepálilo tak prudko a starší účinkujúci sa pohodlne usadili na
lavice, čo zabezpečil p. starosta Ing. Ľ. Lettrich.
Škoda len, že tí čo čakali na naše spevy na priedomí sa
nedočkali, lebo vietor ho unášal do doliny. Podujatie bolo otvorené
pre každého priaznivo nakloneného pre piesne ľudové, znárodnelé i
chrámové.

Anna Lettrichová
vedúca FS Prameň
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Spomienkový koncert dychovej hudby Dubovčianka
a Evanjelického cirkevného spevokolu na tanečnom kole.
V nedeľu 4. augusta 2013 sme si pripomenuli prvé výročie
náhleho skonu nášho spolubrata, príbuzného, kamaráta a známeho
Milana Boďu. Cirkevný spevokol aj Dubovčianka stratili pred rokom
svojho dlhoročného člena. A tak sme sa v to nedeľné dopoludnie
stretli na Službách Božích v Cirkevnom dome a popoludní na
tanečnom kole, aby sme si na neho zaspomínali a zároveň sa potešili
pesničkami, ktoré mal najradšej. Zaspievali sme jeho „srdcovky“ –
Pieseň vďačnosti – všade, kam sme so spevokolom zavítali všetci
obdivovali krásne dvojhlasné sólo...teraz ho už spieval Michal Hulla
sám - Svieť svetlo, svieť, Ja v srdci svetlo mám, Kánon 656/6.
A spoločne s dychovkou pieseň Tak vzácna milosť.
Stretlo sa nás veľa – rodina, priatelia, známi. Nielen
z Dubového, ale aj z okolia. Milan miloval hudbu, bola jeho vášňou
a hudba spojila aj nás všetkých. Všetci sme sa stretli, všetci si našli
čas a smutné výročie sa vďaka hudbe zmenilo na dôstojnú, pietnu
a predsa optimistickú spomienku na dobrého človeka a skvelého
muzikanta.
Stále nám chýbaš Milan, máme s Tebou spojených tak veľa
melódií, tak veľa zážitkov...je nám smutno, ale vždy je tu hudba, ktorú
si miloval a my pri nej na Teba budeme stále spomínať.
Anna Hulová
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Cez Dubovô vodička ...
...spievali sme ju za 30 rokov asi
tisíckrát. Dnes by už Janíčko
koníčka v tej vode brodiť nemohol,
ale pieseň zostala. A nielen táto
pieseň, ale desiatky ďalších, rovnako
krásnych.
Dubové
nikdy
nebolo
chudobné na kultúru, nikdy sme
nezabúdali na výročia a zlomové
momenty života našej obce. Ani sa mi nechce veriť, že folklórna
skupina zavŕšila tridsať rokov svojej existencie. Tridsať rokov
naplnených spevom, tancom, kriesením zabudnutých zvykov
z minulosti. Je krásne oživiť ducha našich predkov a môcť sa nachvíľu
preniesť do čias, keď naši prarodičia prežívali svoje každodenné
radosti aj starosti.
Začiatky folklórneho hnutia u nás (ako väčšina začiatkov) boli
rozpačité, kostrbaté a niekedy aj trpké. Ale pokračovanie stálo zato a
bolo krásne. Skvelí ľudia, krásne pesničky, dobrý pocit
zo
zmysluplnej činnosti. Ako jedna zo zakladajúcich členov mám
nesmiernu radosť, že folklór v Dubovom je stále živý a svieži. Že
prináša stále radosť a potešenie ďalším generáciám . A nielen
Dubovčanom.
Ďakujem všetkým, ktorí pripravili spomienkový deň, ďakujem
za krásnu výstavu a za možnosť zaspomínať si. Oživili sme si
spomienky, pri ktorých sa tisnú do očí slzy. Slzy smiechu pri
spomienke na zážitky z festivalov, na cesty a nekonečné hodiny driny
na skúškach, ale aj na hrejivý pocit pri srdci, keď nám tlieskali plné
amfiteátre. A slzy smútku, keď si spomíname na tých, čo tu s nami
roky boli a už nie sú, na chvíle, ktoré sa už nevrátia.
Ďakujem Vám – našim nasledovníkom, Vám, ktorí dúchate do
pahreby našej histórie a udržiavate plamienok folkórneho povedomia.
Prajem vám, aby ste dlho stačili s dychom a aby táto krásna tradícia
žila ešte dlhé desaťročia.
Anna Hullová
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Milí naši folklóristi,
Srdečná vďaka za výnimočný deň
osláv 30. výročia založenia FS Prameň na
Dubovom.
Každá jedna pieseň vo vašom podaní
bola modlitbou. Lahodila nielen uchu, ale
dotýkala sa duše samej. Rozpúšťala línie
fyzického sveta a spájala nás všetkých
v JEDNO. Akoby na okamih zastal čas
a spoločne zjednotnení sme odovzdali seba
do prúdu melódií. V stotožnení s piesňou
neexistovalo nič mimo nás - my sme boli
pieseň a pieseň bola nami. V tejto
odovzdanosti, v takejto úprimnosti pieseň povznášala a liečila
zároveň.
Dnes sa často hovorí o vyššom vedomí. Je to presne to, kým
ste aj vy - FS Prameň. Robíte a rozdávate v mene nezištnej LÁSKY.
Inšpirujete pravou spiritualitou a ukazujete, že je to cesta bez
vzdialenosti – je to to, kým sme. Všetci máte svoje rodiny,
zamestnanie...Okrem toho, že ste mamou či otcom, partnerom,
kolegom...vďaka, že si vytvárate priestor aj na sebavyjadrenie cez
pieseň.
Dovoľte mi ešte niečo osobné. Mala som to šťastie, že som
s dubovskými piesňami vyrastala. Cez ne som zažila prvé duchovné
spojenie s krajinou, s ľuďmi, so sebou. A hoci som potom roky
venovala zvedavému objavovaniu tých najhlbších prameňov
z perspektívy iných národov sveta, tak každá jedna cesta - či už to
bolo japonské Reiki, čínske Feng Šuej, indické meditácie a yoga alebo
súčasné spojenie s austrálskymi aborigénmi - ma priviedla domov.
K pravde a hĺbke našej piesne. Tak, ako mi ju ukázala moja mama,
ktorá je zároveň aj mojím prvým majstrom a učiteľom. A som
vďačná, že je tomu tak.
S láskou a želaním všetkého dobrého
Z Austrálie Mirka Lettrichová
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Klopi, klopi brána...
...otváraj sa zrána,
ide detí ako smetí,
do školičky každé letí.
Aj táto pieseň v podaní žiakov odznela na slávnostnom
otvorení nového školského roka 2013/2014 v našej škole. Len škoda,
že v posledných rokoch nám počet žiakov v ZŠ ubúda a už teda
neplatia slová z úvodnej piesne.
Do MŠ je prihlásených 23 detí, v septembri nastúpilo 22 detí,
z toho 7 predškolákov. V ZŠ máme len 17 žiakov, do 1. ročníka
nastúpili 3 žiaci. Do ŠKD a na obedy je prihlásených 16 žiakov, na
mliečne desiaty chodí 13 žiakov. Povinne voliteľný predmet Etická
výchova navštevuje 10 žiakov a Náboženskú výchovu evanj. a. v. 7
žiakov. V popoludňajších hodinách sa škôlkari i školáci venujú
krúžkovej činnosti - škôlkari majú na výber krúžky: Anglický jazyk,
Folklórny, Tanečný (ZUŠ) a Machuľkovia. Školáci to majú rozdelené:
1.-2. ročník má Anglický jazyk a Športovček a 3.-4. ročník Tvorivú
dielňu a Športovo-ekologický krúžok. Vedúcimi krúžkov sú
pedagogické zamestnankyne školy. Dvakrát do týždňa chodia
vyučujúce zo ZUŠ Mošovce vyučovať žiakov v hudobnom
a výtvarnom odbore.
A na záver informácie o našich zverencoch z trochu iného
pohľadu:
Výškové rozpätie:
Váhové rozpätie:

MŠ:
ZŠ:
MŠ:
ZŠ:

88 cm - 120 cm
115 cm - 151 cm
12 kg - 28 kg
18,5 kg - 55 kg
Mgr. Janka Lettrichová
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Michal Považan – 100 rokov od jeho narodenia
Michal Považan (1913 – 1952), je
prvým Dubovcom, ktorý sa dostal
do povedomia slovenskej kultúrnej
verejnosti ako literát, spisovateľ.
Michal bol mimoriadne nadaný.
Prvý to postrehol miestny učiteľ
Andrej B. Šavol, ktorý jeho matku
doslova prinútil, aby ho dala „do
škôl“. Tak sa teda stalo, že Dubové
malo r. 1926 svojho prvého
gymnazistu.
Začal
v Martine
a maturoval r. 1934 v Kremnici.
Jeho vzťah k literatúre sa prejavil už v prvých ročníkoch. Už v šiestej
triede platil za znalca našej, českej a čiastočne i európskej literatúry.
Sledoval všetko: časopisectvo, poéziu, prózu, drámu, teóriu, ba
i programy nakladateľstiev. Bol, tak povediac, posadnutý knihou.
Čítal všetko a všade. Peniaze, ktoré mu matka dávala na stravu,
nechával v kníhkupectvách. Mal viac kníh, ako celá dedina dokopy –
vrátane knižnice Slovenského roľníckeho dorostu.
Michal Považan vstúpil do slovenskej literatúry už na začiatku
svojich vysokoškolských štúdií – ako kritik pokrokovej orientácie.
Pravidelne recenzoval pôvodnú i preloženú literatúru, písal divadelné
referáty (i filmové kritiky), ba vyjadroval sa aj k výtvarnému umeniu.
Už v tejto jeho činnosti vyplynul vyhranený názor, že „literatúra, to
potrebné a múdre slovo, ba celé umenie plní iba vtedy svoju funkciu,
ak stojí v službách človeka, v službách spoločenského progresu.“
Nástup fašizmu „privítal“ Michal Považan svojským
spôsobom; ostentatívne sa priklonil k surrealizmu. Postupne sa stával
nielen vykladačom, ale aj obhajcom a vedúcim kritikom slovenského
Dubovské noviny 34/2013
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nadrealizmu. Dobová oficiálna kritika mu to nevedela odpustiť;
nepostrehla, že tento „príklon k cudzote“ v podstate znamená „únik do
ilegality“, že je určitým protestom proti fašizujúcim tendenciám
vtedajšieho režimu.
„Považanova organizačná a literárna aktivita“ nadobudla
špecifický charakter. Na jednej strane vytrvalo vysvetľoval
kvalitatívne odlišné princípy nadrealistickej poézie, na druhej strane ju
bránil pred odsúdením, obviňoval z nepôvodnosti a prenášania
cudzích podnetov do domáceho literárneho prostredia. V tomto smere
rozvinul rozsiahlu publikačnú činnosť. Mimoriadnu pozornosť
venoval z tohto hľadiska najmä osvetľovaniu špecifického charakteru
romantickej poézie Janka Kráľa. V početných statiach, venovaných
Jankovi Kráľovi (PRÍSPEVOK K SÉMATIKE KRÁĽOVEJ POÉZIE,
1940, POÉZIA KRÁĽOVA A NADREALIZMUS, 1941 s i.),
poukazoval na svetovosť i slovenskosť Kráľovej tvorby. V rozboroch
básnických zbierok Rudolfa Fabryho, Vladimíra Reisla, Štefna
Žáryho, Pavla Bunčáka a ďalších dokazoval Michal Považan nielen
kvalitatívnu novosť tejto poézie, ale i jej umelecké hodnoty a prínos
pre ďalší básnicky vývin.
Veľa pozornosti venoval aj próze. Teoreticky domýšľal
funkciu poetických prvkov v próze, skúmal vzájomné vzťahy medzi
lyrikou a epikou a odôvodňoval ich budúcu syntézu.
Po oslobodení sa zamýšľal nad ďalším osudom avantgardného
prúdu slovenskej poézie a vyvodzoval dôsledky zo zmenenej
spoločenskej situácie. Revidoval staršiu koncepciu a pokúsil sa
vytvoriť novú, ktorá bola v súlade s aktuálnymi spoločenskými
potrebami, i s novým poslaním umenia. Ako jeden z prvých kritikov si
uvedomil nevyhnutnosť spätosti literatúry so životom. Odmietol
hermeticky uzavreté poetiky a preferoval otvorený systém
vzájomného ovplyvňovania literatúry a života.
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Svoju vášeň ku knihe vyjadril aj tým, že r. 1943 založil
vydavateľstvo ZENIT, v ktorom vychádzali nadrealistické publikácie
a preklady modernej svetovej literatúry. Narukoval do Talianska.
Koncom júla 1944 prišiel na dovolenku k matke a nevlastnému
bratovi Jozefovi Kukovi, no k svojmu útvaru sa už nevrátil. Skrýval sa
v rodnej obci a 31. augusta po vyhlásení Slovenského národného
povstania, odišiel do Banskej Bystrice. Zúčastňoval sa bojov v úseku
Tisovec – Brezno, potom prešiel do redakcie POVSTALECKEJ
PRAVDY. Po potlačení povstania sa mu podarilo prekročiť frontovú
líniu a v apríli 1945 prišiel do oslobodených Košíc, kde už bola
Benešova čs. vláda. Od júna 1945 do konca roka 1946 bol vedúcim
Filmového odboru na Povereníctve informácií a od r. 1947 až do r.
1951, do svojho ochorenia, riaditeľom novozriadeného vydavateľstva
TATRAN na Michalskej ulici. Liečili ho v Bratislave, potom vo
Vysokých Tatrách na tuberkulózu. Zomrel 9. novembra 1952 na
rakovinu krčných stavcov.
Prevzaté z 1.časti
2.dielu knihy Andreja Lettricha Besná
voda spracoval Ing. Ľ.Lettrich
Pri príležitosti stého výročia narodenia
nášho rodáka Michala Považana položil
starosta
obce
v mene
všetkých
Dubovčanov veniec na jeho hrob na
cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.
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Jubilanti v mesiacoch júl, august, september 2013
90 rokov
80 rokov
75 rokov
70 rokov
65 rokov

Považanová Anna, č. 94
Roháčiková Margita, č. 241
Cibuľka Ľudovít, č. 109
Lettrichová Mária, č. 99
Cibuľková Anna, č. 109
Lettrich Ľubomír, č. 182
Boďová Jana, č. 70
Boďová Mária, č. 1
Hulla Jozef, č. 23
Lettrichová Anna, č. 182
Verešová Ľudmila, č. 263
„Je nám veľkým potešením, želať Vám v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia, všetko, čo si srdce želá.“

Opustili nás
Považanová Anna, č. 203
Kráľová Mária, č. 34
Jančichová Elena, č. 159
Vicianová Edita, č. 205
„Odpočívajte v pokoji,
svetlo večné nech Vám svieti.“

Z podkladov OcÚ spracoval: Ing. Ľ. Lettrich
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VYHLÁSENIE
voľby hlavného kontrolóra obce Dubové
Obecné zastupiteľstvo v Dubovom v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením Obecného zastupiteľstva
v Dubovom č. 5/2013 zo dňa 30. augusta 2013
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Dubové a určuje deň konania voľby hlavného
kontrolóra obce Dubové na 22. novembra 2013
USTANOVENIA
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dubové
a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
Dubové
schválené Obecným zastupiteľstvom v Dubovom uznesením Obecného
zastupiteľstva v Dubovom č. 5/2013:
l. Voľba hlavného kontrolóra obce Dubové sa uskutoční tajným hlasovaním
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dubové.
2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
- úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
- doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť' na právne úkony v plnom
rozsahu,
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania
voľby v obecnom zastupiteľstve.
4. Termín ukončenia doručenia prihlášok: do 7. novembra 2013 do 12.00 hod.
5. Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce Dubové musí písomnú
prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na
Obecný úrad v Dubovom
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Pri osobnom odovzdávaní
- do podateľne Obecného úradu v Dubovom, 038 23 Dubové 50 .
Pri odovzdávaní poštou na adresu
- Obecný úrad Dubové, 038 23 Dubové 50
Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce neotvárať“.
6. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorá najneskôr do 11. 11. 2013 vyhodnotí splnenie podmienok
jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
obce Dubové.
7. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podá
prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom v Dubovom zaslaná poštou
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred jej konaním.
8. Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby na vystúpenie pred
poslancami obecného zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 10 minút.
9. V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z
kandidátov takúto väčšinu nezíska, 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.
Ing. Ľ. Lettrich
starosta obce

Vydáva: Obecný úrad Dubové
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