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Z á p i s n i c a 

 
z prvého slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného 

dňa 02. januára 2015  v spoločenskej miestnosti obecného úradu. 
___________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   

Petra ČIAKOVÁ, Ivan DENDIŠ, Jaroslav GUTTEN, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter 
LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, Pavel MOLNÁR 

Starosta obce:  Boris SEDMÁK 

Zamestnanci OcÚ:  3 

Občania obce:  21 

 

2. OTVORENIE 

Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých 
prítomných a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle § 12. 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Pozvánky boli doručené včas všetkým zvoleným poslancom, z ktorých bolo 
prítomných 7, čo je nadpolovičná väčšina. Vyhlásila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania.  

 

3. OBOZNÁMENIE S VÝSLEDKAMI VOLIEB NA FUNKCIU STARO STU OBCE 
A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUOITE ĽSTVA 

Starostka obce požiadala predsedu miestnej volebnej komisie Pavla Čiaka, aby 
podal informáciu o výsledku volieb starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva  konaných dňa 15. novembra 2014. Pán Čiak informoval všetkých 
prítomných o výsledkoch volieb. 

 

4. ZLOŽENIE SĽUBU STAROSTU OBCE  

Emília KOHÚTOVÁ, po oboznámení výsledku volieb požiadala novozvoleného 
starostu obce Borisa SEDMÁKA, aby zložil zákonom predpísaný sľub.  

  

5. ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

Po zložení sľubu starosta obce požiadal novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva  o zloženie zákonom predpísaného sľubu, pri ktorom im odovzdal 
osvedčenia o zvolení.  

 
6. PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

Starosta obce predniesol príhovor ku všetkým prítomným, v ktorom načrtol svoje 
hlavné priority do nového volebného obdobia.  
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7. SCHVÁLENIE PROGRAMU  

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o programe OZ, ku ktorému vystúpil 
Ing. Peter Lazár, ktorý vystúpil s tým, aby  z programu OZ boli vypustené dva body 
a to bod 10 a 11, ku ktorému by potrebovali čas na rozmyslenie. Týka sa to hlavne 
predsedov a členov komisií a zriadenia Obecnej rady. Po rozprave  a oprave 
program poslanci schválili (7/7). 

 

8. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A  VOĽBA 
NÁVRHOVEJ KOMISIE  

Starosta obce za zapisovateľa slávnostného obecného zastupiteľstva určil 
pracovníčku OcÚ Bc. Ivetu Urbanovú a za overovateľov zápisnice Zuzanu Herkovú 
a Jaroslava Guttena. Uvedený návrh poslanci OZ schválili (7/7). 

 

9. VOĽBA MANDÁTOVEJ, NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ KOMISIE  

Do návrhovej a volebnej komisie navrhol Ing. Petra Lazára a Petru Čiakovú. Uvedený 
návrh poslanci OZ schválili (6/7, zdržal sa Ing. Lazár). 

 

10. NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ  

Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií OZ: 

1. Komisia finančná  

2. Komisia školstva  

3. Komisia kultúry  

4. Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby  

5. Komisia športu  

6. Komisia vybavovanie sťažností  

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov  

 

Poslanci OZ predložený návrh schválili (7/7). 

 

11. URČENIE A SCHVÁLENIE SOBÁŠIACICH DNÍ  

Starosta obce predložil návrh na sobášiace dni, ktoré by boli nezmenené a to v 
piatok a sobotu. 

Uvedený návrh schválili všetci poslanci OZ (7/7). 

 

12. DISKUSIA 

Nikto z prítomných poslancov ani občanov nevystúpil v diskusii. 
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13. NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Uznesenie č. 1/2015 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BZOVÍKU: 

A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Boris SEDMÁK zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Bzovíku Petra ČIAKOVÁ, Ivan 
DENDIŠ, Jaroslav GUTTEN, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril 
MACKOV, Pavel MOLNÁR zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva 

 

C. schva ľuje  

1. zriadenie komisií: 
 - finančná  

 - školstva  

 - kultúry  

 - ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby  

 - športu  

 - vybavovania sťažností  

- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

2. sobášiace dni: piatok a sobotu 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie schválili jednomyseľne. 

Starosta obce a poslanci OZ sa dohodli, že OZ budú 1x za dva mesiace, prvé OZ 
bude koncom januára 2015, termín sa určí. 

 

14. UKONČENIE 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu slávnostného zasadnutia starosta obce 
ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť 
a bývalým poslancom za aktívny prístup počas celého volebného obdobia. 
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Overovateľ :            Zuzana  HERKOVÁ                 

    

    Jaroslav  GUTTEN     
 

 

Zapisovateľ:       Bc. Iveta URBANOVÁ 

 

 

Starosta obce:            Boris  SEDMÁK 
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VÝPIS UZNESENÍ – 1. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 02. JANUÁR  2015  

 

Uznesenie č. 1/2015 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BZOVÍKU: 

A. berie na vedomie 

3. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

4. vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 

B. konštatuje, že 

3. novozvolený starosta obce Boris SEDMÁK zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce 

4. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Bzovíku Petra ČIAKOVÁ, Ivan 
DENDIŠ, Jaroslav GUTTEN, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril 
MACKOV, Pavel MOLNÁR zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva 

 

C. schva ľuje  

1. zriadenie komisií: 
 - finančná  

 - školstva  

 - kultúry  

 - ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby  

 - športu  

 - vybavovania sťažností  

- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

2. sobášiace dni: piatok a sobotu 
 

 


