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Zápisnica

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach,

ktoré sa konalo dňa 26.05.2015 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: ---

Ospravedlnení: ---

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ObZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka obce

Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí ObZ.

Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť

rokovania. Písaním zápisnice poverila p. Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila

poslancov Mareka Bulka a Petra Baca

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Voľba hlavného kontrolóra

4. Diskusia

5. Návrh uznesení

6. Záver

Schvaľovanie – za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania.



ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia ObZ vykoná starostka obce Ing.

Silvia Masárová na ďalšom OcZ, pre krátkosť času od ostatného zastupiteľstva – 18.05.2015.

ad. 3./ Voľba hlavného kontrolóra

Starostka prečítala zápisnicu z otvárania obálok a skonštatovala, že kandidátky na funkciu

hlavného kontrolóra Ing. Eva Fischerová a Mgr. Lýdia Janíková nie sú prítomné na ObZ

a preto prečítala životopis uchádzačiek a ostatné nimi predložené doklady. Po tejto prezentácii

vyzvala poslancov k hlasovaniu o spôsobe voľby hlavného kontrolóra a to verejne.

Hlasovanie za verejné hlasovanie za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Starostka obce konštatovala, že hlasovanie o voľbe hlavného kontrolóra bude verejné

a vyzvala k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra.

Hlasovanie za kandidátku na hlavného kontrolóra obce Ing. Evu Fischerovú:

Za: 0 proti: 5 zdržal sa: 0

Hlasovanie za kandidátku na hlavného kontrolóra obce Mgr. Lýdia Janíkovú:

Za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 51/2015 zo dňa 26.05.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach na základe verejného hlasovania

poslancov ObZ v súlade s § 18 a) zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

N E Z V O L I L O

uchádzačku o funkciu hlavného kontrolóra p. Ing. Evu Fischerovú

a



Z V O L I L O

uchádzačku o funkciu hlavného kontrolóra p. Mgr. Lýdia Janíkovú.

ad. 4./ Diskusia

Starostka a poslanci OcZ sa zriekli diskusie.

ad. 5./ Návrh uznesenia

---

ad. 6./ Záver

Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín ďalšieho riadneho ObZ na

18.06.2015 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ a program ďalšieho zastupiteľstva a poďakovala sa

poslancom OcZ za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie.

Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Veľké Bierovce, 26.05.2015

Ing. Silvia Masárová

Starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Marek Bulko --------------------------

Peter Baco --------------------------



V,ipis z uzneseni 26.05.2015

ObBcn6 zastupitel'stvo vo

po$lancov ObZ v sflade s

nes[rorSich predpisov

NEZVOLILO

uc ddzaiku o funkciu hlavn6ho kontrol6ra p. Ing.Evu Fischerovri

a

ZVOLILO

ucilidzai o funkciu hlavn6ho kontroil6ra p.Mgr'Lfdia Janikovri'

Vel'kych Bierovciach na zdklade verejn6ho hlasovania
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