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Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

A) odvoláva: 
na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. j) v nadväznosti na §18a ods. 9 písm. a) z funkcie 
Hlavného kontrolóra obce Ing. Františku Šteinerovú, a 

B) vyhlasuje: 
voľby na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra Obce Markušovce, ktoré sa budú konať dňa 
5.10.2017 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Markušovciach. Kandidát na 
funkciu hlavného kontrolóra odovzdá písomnú prihlášku, ktorej prílohou sú výpis z registra 
trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní, najneskôr dňa 20.9.2017 v zalepenej 
obálke označenej nápisom „Neotvárať – voľby HKO“ v podateľni Obecného úradu 
v Markušovciach. 
 

 
Dôvodová správa: 
 
Ing. Františka Šteinerová opakovane hrubo porušila svoje povinnosti zamestnanca, na čo bola 
opakovane upozornená. Napriek upozorneniam sa jej prístup k zamestnancom Obce 
Markušovce, zamestnaných na Obecnom úrade v Markušovciach, nezlepšil, menovaná 
neprejavila ľútosť nad svojim konaním a naďalej vykonáva činnosti, ktoré nie sú v záujme Obce 
Markušovce, zástupcov obyvateľov v obecnom zastupiteľstve, odporujú dobrým mravom 



a zachovaniu stability a morálky v pracovnom kolektíve zamestnancov obecného úradu 
a vykonáva činnosti, ktorými porušuje zákonnú povinnosť mlčanlivosti, čím vážne ohrozuje 
nielen seba, prípadne starostu obce, ale aj záujmy poslancov obecného zastupiteľstva a Obce 
Markušovce. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené podávam návrh na odvolanie Ing. Františky Šteinerovej, ktorej 
ďalšie pôsobenie vo funkcii Hlavného kontrolóra Obce Markušovce nie je zlučiteľné 
s objektívnym a správnym výkonom funkcie a cieľmi, ktoré od tejto osoby obecné 
zastupiteľstvo a Obec Markušovce očakáva. 
 
Poznámka: 
Oznámenia o hrubom porušení pracovnej disciplíny a opakovanom hrubom porušení 
pracovnej disciplíny je k nahliadnutiu v kancelárii sekretariátu na Obecnom úrade Markušovce 
 
V Markušovciach dňa  21. 09. 2017  
 


