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Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa
konalo 11. decembra 2014 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní poslanci: Bystrík Ondrášek, Peter Baco, Jozef Kulich, Marek Bulko, Milan Fabian

Hostia: podľa prezenčnej listiny
Prezenčné listiny tvoria prílohu tejto zápisnice.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach otvoril Ing. Ján Marcinát,
doterajší starosta obce. Po odznení Slovenskej štátnej hymny privítal novozvolených
prítomných poslancov, starostku a hostí.
Na úvod určil overovateľov zápisnice pánov Ing. Eduarda Trembeckeho a Jozefa Kulicha.
Písaním zápisnice poveril pani Alenu Zhanačovú.

Doterajší starosta obce Ing. Ján Marcinát oboznámil prítomných s programom rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o

zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
7. Vystúpenie hostí
8. Pokračovanie v pracovnom rokovaní

Následne doterajší starosta obce Ing. Ján Marcinát požiadal predsedu miestnej volebnej
komisie Zdenku Kulichovú o prečítanie výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a volieb
starostu obce. Zápisnica z výsledku volieb tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Novozvolená starostka Ing. Silvia Masárová potvrdila podpisom pod text sľubu napísaného na
osobitnom liste a následne do rúk predsedníčky MVK , ktorá odovzdala starostke osvedčenie
o zvolení.

Starostka následne vyzvala novozvolených poslancov k zloženiu sľubu poslancov.

Poslanci v poradí: Bystrík Ondrášek, Peter Baco, Jozef Kulich, Marek Bulko, Milan Fabian
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva podpisom pod text sľubu
a do rúk starostky obce. Predsedníčka MVK Zdenka Kulichová odovzdala poslancom
osvedčenie o zvolení. Protokol o zložení sľubu starostu a poslancov tvorí prílohu tejto
zápisnice.



OBEC VEĽKÉ BIEROVCE Počet listov: 6
List č. : 2

 

Po zložení sľubov sa novozvolení poslanci a starostka obce ujali funkcie. Starostka po
skonštatovaní uznášania schopnosti rokovania prečítala program pracovnej časti rokovania
ustanovujúceho zasadnutia:

1. Schválenie programu pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Voľba komisie verejného poriadku a životného prostredia, komisie kultúrnej, komisie

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona
č. 357/2004 Z.z, komisie likvidačnej.

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

4. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
5. Zrušenie Uznesenia č. 11/2014 – úväzok starostu
6. Určenie platu starostu obce a úväzku určenom obecným zastupiteľstvom,

schválenie zásad odmeňovania poslancov, určenie zástupcu starostky
7. Žiadosť JUNIOR GAME spol. s.r.o o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie

stávkového terminálu - v prevádzke BIER PUB, Veľké Bierovce 21
8. Žiadosť JUNIOR GAME spol. s.r.o. o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu

a prevádzkovaniu terminálu videohier – v prevádzke BIER PUB, Veľké Bierovce 21
9. Diskusia.
10. Schválenie návrhu na uznesenie
11. Záver.

ad. 1.,2.,

Po schválení programu starostka podala návrh na zriadenie komisií a jej členov:
1. komisiu verejného poriadku a životného prostredia
2. komisiu kultúry
3. komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa

zákona č. 357/2004 Z.z.
4. komisiu likvidačnú

- predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia – Bystrík Ondrášek
- predsedu komisie kultúrnej – Milan Fabian
- predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
podľa zákona č.357/2004 Z.z – Peter Baco

- predsedu komisie likvidačnej – Marek Bulko

- člena komisie verejného poriadku a životného prostredia z radov poslancov – Milan Fabian
- člena komisie kultúrnej z radov poslancov – Bystrík Ondrášek.
- člena komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

podľa zákona č.357/2004 Z.z. z radov poslancov – Marek Bulko
- člena komisie likvidačnej z radov poslancov – Peter Baco

Poslanci návrh jednohlasne schválil.
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ad.3.

Starostka obce navrhla Jozefa Kulicha ako poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Poslanci návrh jednohlasne schválili.

ad. 4.,

Starostka neodporučila zriadenie Obecnej rady z dôvodov malého počtu poslancov a lepšieho
využívania činnosti komisií.

Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili

ad.5.,

Starostka preložila návrh na zrušenie Uznesenia č.11/2014 zo dňa 14.08.2014 o úväzku
starostu obce Veľké Bierovce na volebné obdobie 2014-2018

Poslanci návrh jednohlasne schválili.

ad. 6.,

a) starostka podala návrh 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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, zákona
č.289/2002 Z.z. a oznámenia Štatistického úradu SR o priemernej mzde za rok 2013 /824,00
€/na mesačný plat starostky vo výške ½ úväzku. Starostka prehlásila, že sa vzdáva nároku na
odmenu.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

b) starostka predniesla návrh na odmeňovanie zástupcu starostky. Poslancovi, ktorý je
zároveň zástupcom starostky, patrí odmena vo výške 50,00 € mesačne. Zástupca starostky
nemá nárok na odmeny za účasť na zasadnutiach OcZ. Zástupcom starostky bol navrhnutý
Jozef Kulich. Poslanec Jozef Kulich sa vzdáva nároku odmeny poslanca ako aj odmeny
zástupcu starostky obce.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

c) starostka predniesla návrh na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo výške
20,- eur za účasť na obecnom zastupiteľstve / k výplate za za ½ rok. Poslanci sa nároku na
odmenu vzdali.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

ad.7.,
Starostka predniesla žiadosť JUNIOR GAME spol. s.r.o. Bratislava o vydanie súhlasného
stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu videohier v prevádzke BIER PUB,
Veľké Bierovce 21 na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2018
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Poslanci návrh jednohlasne schválili.
ad.8.,

Starostka predniesla žiadosť JUNIOR GAME s.r.o. Bratislava o predĺženie súhlasu na
prevádzkovanie stávkového terminálu v prevádzke BIER PUB, Veľké Bierovce 21, na
obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2018

Poslanci návrh jednohlasne schválili.

ad10.,
Starostka obce Ing. Silvia Masárová prečítala návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Bierovciach zo dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Veľké Bierovce Ing. Silvia Masárová zložila zákonom

predpísaný sľub starostky obce.

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Bystrík Ondrášek, Peter Baco, Jozef Kulich,
Marek Bulko, Milan Fabian zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach poveruje
-poslanca Jozefa Kulicha funkciou zástupcu starostky obce
-poslanca Jozefa Kulicha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
A. zriaďuje
komisie, a to : 1. komisiu na verejného poriadku a životného prostredia

2. komisiu kultúry
3. komisiu o ochrane vereného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
4. komisiu likvidačnú
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B. volí
a) predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia : Bystrík Ondrášek
b) člena komisie verejného poriadku a životného prostredia z radov poslancov: Milan Fabian

c) predsedu komisie kultúry : Milan Fabian
d) člena komisie kultúrnej z radov poslancov : Bystrík Ondrášek

e) predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov podľa
zákona č.357/2004 Z.z. : Peter Baco

f) člena komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov podľa
zákona č. 357/2004 Z.z. z radov poslancov: Marek Bulko

g) predsedu komisie likvidačnej : Marek Bulko
h) člena komisie likvidačnej z radov poslancov : Peter Baco

Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- nezriaďuje obecnú radu

Uznesenie č.5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

1./ ruší
Uznesenie č.11/2014 zo dňa 14.08.2014 o úväzku starostu obce Veľké Bierovce na
volebné obdobie 2014-2018

Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach

1./ určuje
a) 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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, zákona č.289/2002
Z.z. a oznámenia Štatistického úradu SR o priemernej mzde zamestnanca v NH za rok
2013 /824,00 €/, určuje mesačný plat starostky vo výške ½ úväzku a príslušného
násobku podľa počtu obyvateľov. Starostka sa vzdala nároku na odmenu.

b) odmeňovanie zástupcu starostky. Poslancovi, ktorý je zároveň zástupcom starostky,
patrí odmena vo výške 50,00 € mesačne. Zástupca starostky nemá nárok na odmeny za
účasť na zasadnutiach OcZ. Zástupca starostky sa vzdal nároku na odmenu.

c) odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 20,- eur za účasť na
obecnom zastupiteľstve - k výplate 2x ročne k 30.6 a 31.12. príslušného roka.
Poslanci sa vzdali nároku na odmenu.
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3./ukladá:
- do budúceho zastupiteľstva - vyčlenené finančné prostriedky starostky, zástupcu starostky
a poslancov obecného zastupiteľstva (odmeny ktorých sa vzdali ) účelne využiť v súlade
s platnou legislatívou.

4./ odporúča:
- starostke obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce

5./poslanci predložili svoje návrhy:
-Jozef Kulich - oprava ciest, školy, nájomné zmluvy, zmeniť obecnú stránku ( web)
-Bystrík Ondrášek – oprava ciest, využitie pozemkov na výstavbu, kultúrne akcie
-Ing. Ladislav Bulko – výstavba v obci, územný plán
-Milan Fabian – modernizácia futbalového ihriska, verejných priestorov a obecného majetku
-Peter Baco – obnova priestorov materskej školy
-Marek Bulko – vybudovať detské ihrisko pre deti

Uznesenie č .7/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- schvaľuje žiadosť JUNIOR GAME spol. s.r.o. Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska

k umiestneniu a prevádzkovaniu terminálu videohier v prevádzke BIER PUB, Veľké
Bierovce 21 na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2018

Uznesenie č.8/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach
- schvaľuje žiadosť JUNIR GAME spol. s.r.o. Bratislava o predĺženie súhlasu na
prevádzkovanie stávkového terminálu v prevádzke BIER PUB, Veľké Bierovce 21 na
obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2018

Uznesenie bolo jednohlasne schválené .

ad. 11.

Po vyčerpaní programu starostka obce poďakoval prítomným poslancom a hosťom za
účasť a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Ing. Silvia Masárová
starostka obce

Overovatelia zápisnice: …………………………..

…………………………..


