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Zápisnica 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo dňa 24.11.2022 

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

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny,   

Neprítomní: --- 
Ospravedlnení: Alena Dobrodejová  

 

ad. 1./ Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného ustanovujúceho zastupiteľstva (ÚOZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka obce, ktorá 
privítala prítomných poslancov a všetkých zúčastnených hostí slávnostného ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  

 

Dôvodom zvolania slávnostného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je ukončenie funkčného 
obdobia 2018-2022 starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň aj zahájenia nového funkčného 
obdobia 2022-2026 starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

ad. 2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Na  základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť (5. prítomní poslanci – Bc. P. Baco, J. Kulich, 

Mgr. Z. Mojžišová, Mgr. R. Kadák, L. Vanko ). Písaním zápisnice určila referentku Alenu Zhanačovú a za 

overovateľov zápisnice určila poslancov P. Baca a R. Kadáka. 

 

ad. 3./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

Starostka obce udelila slovo predsedníčke volebnej komisie J. 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 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 29. októbra 2022. Do obecného zastupiteľstva vo 
Veľkých Bierovciach boli zvolení:  

1. Marek Bulko, nezávislý kandidát s počtom 288 hlasov 

2. Roman Kadák, Mgr., nezávislý kandidát s počtom 271 hlasov 

3. Peter Baco, Bc., Kresťanskodemokratické hnutie s počtom 267 hlasov 

4. Monika Jančová, Bc., nezávislá kandidátka s počtom 246 hlasov 

5. Jozef Kulich, Kresťanskodemokratické hnutie s počtom 234 hlasov 

 

Za starostku obce Veľké Bierovce bola zvolená Silvia Masárová, Ing., nezávislá kandidátka s počtom 206 hlasov. 

 

 

Návrh uznesenia 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. 
 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 1/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 
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HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

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

volebnej komisie jej odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenej starostke.  

Návrh uznesenia 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. 

 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 2/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Starostka pokračovala vo vedení zasadnutia.   

 

ad. 5./ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

Starostka sa spýtala poslancov jednotlivo, či prijímajú mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Všetci poslanci 

prijali mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Starostka vyzvala novozvolených poslancov, aby zložili Sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach. Novozvolení poslanci zložili sľub. Predsedníčka volebnej 

komisie odovzdala osvedčenia o zvolení poslancom novozvoleného zastupiteľstva. 

 

Starostka skonštatovala uznášaniaschopnosť novozvoleného OCZ  (5. prítomní poslanci) a poďakovala poslancom, 
ktorí pracovali v obecnom zastupiteľstve v uplynulom funkčnom období.  
 

Návrh uznesenia 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 

 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 3/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 
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Starostka predložila poslancom návrh programu zasadnutia OCZ. 

Program: 

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. Určenie platu starostky 

11. Záver 

 

Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu.  

Poslanec R. Kadák požiadal o zaradenie bodu č. 10. Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
obce Veľké Bierovce a ostatné body presunúť v nezmenenom poradí  
 

Hlasovanie o doplnení programu a presunutí ostatných bodov v nezmenenom poradí: 
HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Návrh uznesenia 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 
 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 4/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 
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ad. 6./ Príhovor starostky obce k OCZ. 

Starostka vo svojom príhovore vysvetlila dôvod svojej kandidatúry a vyjadrila nádej, že bude zachovaná kontinuita 

rozpracovaných projektov. Zároveň poďakovala voličom za dôveru. Starostka ďalej vyslovila presvedčenie, že 

novozvolený poslanci jej budú dobrým partnerom a potvrdila ambíciu zachovať dobrú spoluprácu s poslancami, 

zamestnancami obce a predsedami všetkých aktívnych organizácií a zdužení. Spoločnými silami tak budú napĺňať 

priority obce a potreby občanov a plneniu spoločných cieľov podriadi svoju každodennú prácu.   

Návrh uznesenia 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. 
 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 5/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 7./ Vystúpenie hostí 
Zasadania OCZ sa nezúčastnili žiadny hostia a preto ani k žiadnemu vystúpeniu nedošlo. 

 

ad. 8./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

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.  
Poslanci OCZ zároveň poverili Jozefa Kulicha, poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh uznesenia 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. 
 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 6/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 9./ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov Novozvolení poslanci OCZ sa 

dohodli na vytvorení týchto komisií: 
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Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh   

 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 

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: 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 

Činnosť 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, 

 

Návrh uznesenia č. 7/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce zo dňa 

24.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach: 

A) zriaďuje komisie: 
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 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, 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 7/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 
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ad. 10./ Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce 

Poslanec R. Kadák predložil čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že sa  dobrovoľne 
vzdáva akéhokoľvek finančného prospechu súvisiaceho s výkonom jeho mandátu poslanca OCZ. Zároveň predložil 
čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že nevykonáva funkciu, ktorá by bola 
nezlučiteľná s funkciou obecného zastupiteľstva. 
Poslanec P. Baco predložil čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že nevykonáva 
funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou obecného zastupiteľstva. 
Poslanec J. Kulich predložil čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že nevykonáva 
funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou obecného zastupiteľstva. 
Poslanec M. Bulko predložil čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že nevykonáva 
funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou obecného zastupiteľstva. 
 

Poslanec R. Kadák vyzval kolegov poslancov, aby sa vyjadrili jednotlivo k internému dokumentu Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Bierovce, ktorým sa o.i. upravuje aj výška odmien pri 
jednotlivých úkonoch poslancov OCZ. 
Poslanci diskutovali o výške odplaty uvedenej v tejto smernici. Navrhli zachovať znenie smernice vrátane výšky 
jednotlivých odplát. 
Poslanec M. Bulko predložil čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že sa  dobrovoľne 
vzdáva akéhokoľvek finančného prospechu súvisiaceho s výkonom jeho mandátu poslanca OCZ. 
Poslankyňa M. Jančová predložil čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že sa  
dobrovoľne vzdáva akéhokoľvek finančného prospechu súvisiaceho s výkonom jeho mandátu poslanca OCZ. 
Zároveň predložila čestné prehlásenie, v ktorom ako prejav slobodnej vôle prehlasuje, že nevykonáva funkciu, 
ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou obecného zastupiteľstva. 
 

Návrh uznesenia 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. 

 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 8/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 11./ Určenie platu starostky 

Starostka obce predložila poslancom 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.  

Poslanecký návrh J. Kulicha o prerokovaní odmien starostky vo výške 60% bol prerokovaní a poslanci sa vyjadrili 

k výške aj dôvodom určenia odmien. 
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Poslanci hlasovali o návrhu výšky odmien vo výške 60%. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 4 1 0 

 M. Bulko 

P. Baco 

R. Kadák 

J. Kulich 

M. Jančová --- 

 

Návrh uznesenia 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% 

 

Hlasovanie o prijatí návrhu uznesenia č. 9/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce zo dňa 24.11.2022 

 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

ad. 12./ Záver 
Starostka poďakovala prítomným za účasť. 

 

Prílohy:  

1. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach – Bc. Peter Baco, Marek Bulko, Bc. Monika 

Jančová, Mgr. Roman Kadák, Jozef Kulich, 

2. Sľub starostky obce – Ing. Silvia Masárová 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 24.11.2022.                                                         Ing. Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Peter Baco 

Mgr. Roman Kadák 


