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Zápisnica 

 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 

28.11.2018 o 17,00 hod. v budove OCU v zasadačke. 

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny, Amália Lakotová,  Ján  Hološ, Vladislav Zaťko  

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: Mgr. Lýdia Janíková, Jana Matlová, Monika Jančová, Rastislav Kubaloš, Peter 

Janík, Milan Fabian, Marek Bulko 

  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka 

obce, ktorá privítala prítomných poslancov a všetkých zúčastnených hostí slávnostného 

ustanovujúceho zasadnutia OcZ. Na  základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania 

schopnosť (3. prítomní poslanci – P. Baco, B. Ondrášek, J. Kulich). Písaním zápisnice určila 

referentku Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila poslancov Zuzanu Mojžišovú 

a Lukáša Vanka. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OcZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

7. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného 

zastupiteľstva  

8. Menovanie zástupkyne/zástupcu starostky obce  

9. Zriadenie komisií OCZ, určenie náplní ich práce, voľba predsedov a členov komisií 

10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe 

jej členov 
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11. Príhovor starostky 

12. Vystúpenie hostí 

13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

       zasadnutia obecného zastupiteľstva 

14. Rôzne 

15. Záver 

Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. O doplnenie programu požiadal P. Baco: 

 Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného 

zastupiteľstva 

 Menovanie zástupkyne/zástupcu starostky obce  

 Zriadenie komisií, určenie náplní ich práce, voľba predsedov a členov komisií 

 Rôzne 

 

Hlasovanie o programe: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

Starostka skonštatovala, že upravený program bol schválený. 

 

ad. 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka určila za zapisovateľku referentku Alenu Zhanačovú, za overovateľov zápisnice určila 

Zuzanu Mojžišovú a Lukáša Vanka. 

 

ad. 4./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

Starostka obce udelila slovo predsedníčke volebnej komisie Z. Kulichovej. Tá oboznámila 

prítomných s priebehom volieb – bez problémov, výsledkami volieb – tak ako boli riadne 

zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle. 

Miestna volebná komisia vo Veľkých Bierovciach, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zverejnila výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb 

starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. Do obecného zastupiteľstva vo Veľkých 

Bierovciach boli zvolení:  
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1. Zuzana Mojžišová, Mgr., Sloboda a solidarita, Sme rodina- Boris Kollár, Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti (oľano) s počtom 177 hlasov 

2. Lukáš Vanko, Kresťanskodemokratické hnutie s počtom 174 hlasov 

3. Jozef Kulich, Kresťanskodemokratické hnutie s počtom 160 hlasov 

4. Peter Baco, Bc., Kresťanskodemokratické hnutie s počtom 158 hlasov 

5. Roman Kadák, Mgr., nezávislý kandidát s počtom 158 hlasov 

Za starostku obce Veľké Bierovce bola zvolená Silvia Masárová, Ing., nezávislá kandidátka 

s počtom 181 hlasov. 

Uznesenie č. 1/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby poslancov OCZ a voľby starostky 

obce tak, ako uviedla predsedníčka volebnej komisie. 

 

ad. 5./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Predsedníčka volebnej komisie vyzvala novozvolenú starostku k zloženiu sľubu. Starostka sľub 

zložila. 

Uznesenie č. 2/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolená starostka obce Silvia Masárová zložila 

zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí OCZ. 

 

ad. 6./ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

Predsedníčka volebnej komisie vyzvala novozvolených poslancov Mgr. Zuzanu Mojžišovú, 

Lukáša Vanka, Jozefa Kulicha, Bc. Petra Baca a Mgr. Romana Kadáka k zloženiu sľubu. 

Novozvolený poslanci sľub zložili. 

Uznesenie č. 3/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolení poslanci Mgr. Zuzana Mojžišová, Lukáš 

Vanko, Jozef Kulich, Bc. Peter Baco a Mgr. Roman Kadák zložili zákonom predpísaný sľub na 

ustanovujúcom zasadnutí OCZ. 

 

ad. 7./ Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného 

zastupiteľstva 

Predsedníčka volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke 

a poslancom novozvoleného zastupiteľstva. 
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ad. 8./ Menovanie zástupkyne/zástupcu starostky obce  

Starostka obce požiadala, s ohľadom na dlhoročné skúsenosti z niekoľkých funkčných období, 

poslanca Jozefa Kulicha o prijatie funkcie zástupcu starostky. Poslanec Jozef Kulich túto 

funkciu prijal. 

Uznesenie č. 4/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že zástupcom starostky obce bude poslanec Jozef 

Kulich. 

 

ad. 9./ Zriadenie komisií, určenie náplní ich práce, voľba predsedov a členov komisií 

Novozvolení poslanci OCZ sa dohodli na vytvorení týchto komisií: 

 Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

 Komisia kultúry a športu 

 Likvidačná komisia 

Predmetom činnosti pre jednotlivé komisie budú najmä tieto aktivity: 

 Vystupuje ako poradný orgán, zaujíma stanoviská k riešeniu úloh obce 

 Vypracováva návrhy, podnety a stanoviská k riešeniam najdôležitejších otázok života 

obce 

 Predkladá návrhy, podnety a stanoviská k riešeniam najdôležitejších otázok života 

obce na rokovanie OCZ 

 Kontroluje spôsoby realizácií a dodržiavanie uznesení OCZ a VZN 

 Kontrolujú a vybavujú sťažnosti, podnety a prípadné pripomienky občanov 

Na výkon predsedov aj členov komisií boli navrhnutí novozvolení poslanci nasledovne: 

 Komisia verejného poriadku a životného prostredia predseda – Lukáš Vanko 

a členovia: Peter Baco a Roman Kadák 

 Komisia kultúry a športu predseda – Roman Kadák a členovia: Zuzana Mojžišová, Lukáš 

Vanko 

 Likvidačná komisia predseda – Zuzana Mojžišová a členovia: Lukáš Vanko a Roman 

Kadák 
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Uznesenie č. 5/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo  

A) Zriaďuje tieto komisie: 

 Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

 Komisia kultúry a športu 

 Likvidačná komisia 

B) určuje náplň práce komisií 

C) volí predsedu komisií a členov komisií: 

 Komisia verejného poriadku a životného prostredia predseda – Lukáš Vanko 

a členovia: Peter Baco a Roman Kadák 

 Komisia kultúry a športu predseda – Roman Kadák a členovia: Zuzana Mojžišová, 

Lukáš Vanko 

 Likvidačná komisia predseda – Zuzana Mojžišová a členovia: Lukáš Vanko a Roman 

Kadák 

 

ad. 10./ Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej 

členov 

Obec pre svoj výkon potrebuje mať zriadenú komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov v zložení predseda a minimálne jeden člen. Poslanci sa zhodli v návrhu predsedu 

komisie Bc. Petra Baca a členov komisie Jozefa Kulicha a Mgr. Zuzanu Mojžišovú. 

 

Uznesenie č. 6/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo  

A) zriaďuje podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

B) volí predsedu komisie Bc. Petra Baca a členov komisie Jozefa Kulicha a Mgr. Zuzanu 

Mojžišovú 

 

 

 



7 

 

ad. 11./ Príhovor starostky 

Novozvolená starostka sa prihovorila všetkým prítomným. Poďakovala za spoluprácu 

poslancom, ktorí nekandidovali ďalej, v nasledujúcom funkčnom období za poslancov do OCZ,  

M. Fabianovi, B. Ondráškovi a M. Bulkovi. Vyzdvihla ochotu, angažovanosť a obetu na úkor 

vlastného voľného času poslanca M. Bulka. Novozvoleným poslancom popriala veľa úspechov 

v práci a vyzvala ich k aktívnej spolupráci počas celého funkčného obdobia. Ďalej sa prihovorila 

spolupracovníkom, ktorý ostávajú naďalej vo svojich funkciách a vyjadrila nádej na ďalšiu 

dobrú spoluprácu, a to hlavnej kontrolórke obce Mgr. Lýdii Janíkovej, riaditeľke MŠ Jane 

Matlovej, predsedom spolkov Amálii Lakotovej, Rastislavovi Kubalošovi a Jánovi Hološovi, 

Vladislavovi Zaťkovi a Romanovi Kadákovi. V závere svojho príhovoru novozvolená starostka 

vyjadrila nádej na dobrú spoluprácu a spokojnosť občanov. 

Uznesenie č. 7/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky obce. 

 

ad. 12./ Vystúpenie hostí 

Prítomní hostia jednotlivo zhrnuli činnosť svojich spolkov a poďakovali za finančnú a inú 

podporu za predchádzajúce 4 roky - Ján Hološ za  Základnú organizáciu chovu poštových 

holubov, Amália Lakotová za seniorov za Klub seniorov vo Veľkých Bierovciach, Vladimír Zaťko 

na šach a za Šachový oddiel a Základnú organizáciu Slovenského zväzu chovateľov Veľké 

Bierovce, Roman Kadák za Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce. 

 

ad. 13./ Poverenie poslanca/poslankyňe obecného zastupiteľstva, ktorý/á bude 

oprávnený/á zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka vyzvala poslancov na podanie návrhov na určenie poslanca/poslankyňe obecného 

zastupiteľstva, ktorý/á bude oprávnený/á zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci sa vyjadrili 

jednotlivo a dali tento návrh: Mgr. Zuzana Mojžišová. Poslanci OCZ určili poslankyňu obecného 

zastupiteľstva, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – 

poslankyňa  Mgr. Zuzana Mojžišová. 
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Uznesenie č. 8/2018 z 28.11.2018 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Mgr. Zuzana Mojžišová obecného 

zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

ad. 14./ Rôzne 

Poslanec Roman Kadák predložil k rukám starostky a OCZ Čestné prehlásenie, v ktorom sa zo 

svojej slobodnej vôle vzdáva akýchkoľvek peňažných náhrad spojených s výkonom funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach. 

 

ad. 15./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na slávnostnom ustanovujúcom zastupiteľstve. 

Zároveň pozvala všetkých prítomných na prvé riadne zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať  

11.12.2018 v zasadačke OCZ. 

 

Prílohy:  

1. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach - Mgr. Zuzana 

Mojžišová, Lukáš Vanko, Jozef Kulich, Bc. Peter Baco a Mgr. Roman Kadák 

2. Sľub starostky obce – Silvia Masárová 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 29.11.2018.                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

Zuzana Mojžišová 

Lukáš Vanko 

 


