
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkých Bierovciach  

 

 

 

 

 

 

 

Vydaná dňa: 02.07.2021 

Počet listov : 3 



Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva mimo plánu vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo 

dňa 01.07.2021 o 16,00 hod. v budove OCU v zasadačke. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

 Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka obce, ktorá privítala 

prítomných poslancov a zúčastnených na zasadnutí OcZ. Na  základe prítomnosti poslancov skonštatovala 

uznášania schopnosť (3. prítomní poslanci – P. Baco, Z. Bírešová, L. Vanko; ospravedlnení poslanci – R. Kadák a J. 

Kulich). Písaním zápisnice určila referentku OCÚ Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila poslanca L. 

Vanka a poslankyňu Zuzanu Bírešovú. 

 

Zasadanie OCZ bolo zvolané podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §13, odst. 4, písmn. „a“ a v súlade 

splatnou legislatívou súvisiacou s opatreniami zavedenými proti šíreniu ochorenia SAR COVID 19 ako zasadnutie 

obecného zastupiteľstva mimo plánu a to za účelom voľby Hlavného kontrolóra obce. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Voľba Hlavného kontrolóra obce 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Starostka vyzvala prítomných na prípadné doplnenie bodov do programu. Neboli podané žiadne návrhy. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu o programe.  

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

Uznesenie č. 36/2021 z 01.07.2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OCZ: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Voľba Hlavného kontrolóra obce 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

ad. 2./ Voľba Hlavného kontrolóra obce 

Poslanci boli oboznámení s výsledkami z otvárania obálok so žiadosťami o zvolenie do funkcie HK, o čom bola 

vyhotovená  Zápisnica zo dňa 01.07.2021 a následne položili kandidátke na túto pozíciu niekoľko otázok, na ktoré 

odborne zodpovedala. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu.   

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 3 0 0 

 

Uznesenie č. 37/2021 z 01.07.2021  



Obecné zastupiteľstvo volí p. Alenu Dobrodejovú za Hlavnú kontrolórku obce vo Veľkých Bierovciach na 

funkčné obdobie od 02.07.2021 do 02.07.2027. 

 

ad.3./Rôzne 

V tomto bode nikto nepožiadal o slovo. 

 ad.4./Záver 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 01.07.2021                                        Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Z. Bírešová                  ............................. 

 

L. Vanko                      ............................. 

 

 


