
                                                Výpis uznesení zo dňa 24.11.2022 

Uznesenie č. 1/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb poslancov do 

obecného zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 2/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach konštatuje, že novozvolená starostka obce Veľké Bierovce Ing. Silvia 
Masárová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

Uznesenie č. 3/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach konštatuje, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

1. Marek Bulko 

2. Roman Kadák, Mgr. 
3. Peter Baco, Bc. 

4. Monika Jančová, Bc. 
5. Jozef Kulich 

 

Uznesenie č. 4/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach podľa §15 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje program zasadnutia 

24.11.2022 nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Príhovor starostky 

7. Vystúpenie hostí 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 

10. Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce 

11. Určenie platu starostky 

12. Záver 
 

Uznesenie č. 5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky. 
 

Uznesenie č. 6/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach: 

A) berie na vedomie rozhodnutie starostky menovať zástupcom starostky obce Veľké Bierovce poslanca Jozefa 
Kulicha 

B) poveruje Jozefa Kulicha, poslanca obecného zastupiteľstva, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 
o obecnom zriadení. 
 



Uznesenie č. 7/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach: 

A) zriaďuje komisie: 
 Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

 Komisia kultúry a športu 

 Likvidačná komisia 

 Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 

357/2004 Z.z.  

 Komisia výstavby a rozvoja obce 

 Volebná komisia 

B) určuje náplň práce komisie: 
 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 

 Dohliada a organizuje voľby o návrhoch v OCZ 

C) volí predsedov a členov komisií nasledovne: 
 Komisia verejného poriadku a životného prostredia  

Predseda: Mgr. Roman Kadák, 

Členovia: Marek Bulko, Bc. Monika Jančová, Jozef Kulich, 

 Komisia kultúry a športu: 

Predseda: Bc. Monika Jančová,  

Členovia: Bc. Peter Baco, Marek Bulko, Bc. Zuzana Bírešová, Mgr. Roman Kadák 

 Likvidačná komisia 

Predseda: Marek Bulko 

Členovia: Bc. Peter Baco, Mgr. Roman Kadák, Jozef Kulich, 

 Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č. 

357/2004 Z.z.  

Predseda: Bc. Peter Baco 

Členovia: Marek Bulko, Bc. Monika Jančová, Mgr. Roman Kadák, Jozef Kulich, 

 Komisia výstavby a rozvoja obce 

Predseda: Jozef Kulich 

Členovia: Marek Bulko, Bc. Peter Baco, Mgr. Roman Kadák 

 Volebná komisia: 

Predseda: Bc. Peter Baco 

Členovia: Marek Bulko, Bc. Monika Jančová, Mgr. Roman Kadák, Jozef Kulich, 

 

 



Uznesenie č. 8/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach berie na vedomie: 

A)  predloženie čestných prehlásení poslancov Marek Bulko, Peter Baco, Roman Kadák, Jozef Kulich a Monika 

Jančová, že nevykonávajú funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou obecného zastupiteľstva. 

B) predloženie čestných prehlásení poslancov Marek Bulko, Roman Kadák a Monika Jančová, že sa  dobrovoľne 

vzdáva akéhokoľvek finančného prospechu súvisiaceho s výkonom jeho mandátu poslanca OCZ. 

 

Uznesenie č. 9/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach: 

A) berie na vedomie Oznámenie výšky platu v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami.  

B) schvaľuje na základe §11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a §4 ods. 2, 2. veta zák. č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie 
minimálneho platu starostu o 60% 

 

 

 

 

 

 


