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Z á p i s n i c a 
 

z štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného dňa  
22. júna 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:  2 

Kandidáti na funkciu Hlavného kontrolóra obce:  2 

 

2. OTVORENIE 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal všetkých 
prítomných a konštatoval, 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 6, čo je nadpolovičná väčšina. Vyhlásil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program zmenili, nakoľko 
nesúhlasili s bodom 3, voľbou hlavného kontrolóra, ktorá sa má vyhlásiť znova. Po 
opravení poslanci uvedený program schválili (7/7).   

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Jaroslav GUTTEN, Pavel MOLNÁR. 

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolení: Zuzana 
HERKOVÁ, Petra ČIAKOVÁ. 

 

2. KONTROLA UZNESENÍ 

Na 3. obecnom zastupiteľstve konanom dňa 31. marca 2015 boli prijaté uznesenia 
od čísla 12 až po číslo 21. Starosta obce prečítal kontrolu uznesení a vyzval 
poslancov k pripomienkam k prijatým uzneseniam. Na záver tohto bodu poslanci 
neodsúhlasili kontrolu prijatých uznesení:  

Za: Zuzana HERKOVÁ, Petra ČIAKOVÁ, Pavel MOLNÁR 

Proti: Ing. Peter LAZÁR, Ivan DENDIŠ, Ing. Cyril MACKOV 

Zdržal sa: Jaroslav GUTTEN 
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3. VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 

Starosta obce vyzval predsedu volebnej komisie pre voľbu Hlavného kontrolóra obce 
Bzovík Ing. Cyrila MACKOVA aby sa ujal voľby HK obce. 

Po voľbe HK predseda volebnej komisie informoval o výsledku voľby v poradí 
nasledovne: 

1. Ing. Adrián MACKO  - 4hlasy 
2. Miroslava KRÁĽOVÁ - 3hlasy 

Po uskutočnení voľby HK a vyhlásenia výsledkov volieb prijalo OZ v Bzovíku 
nasledovné uznesenie (7/7): 
 

Uznesenie č. 22/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku za  
a, berie na vedomie voľbu Hlavného kontrolóra obce Bzovík. 
B, konštatuje, že na základe výsledkov voľby Hlavného kontrolóra obce Bzovík, bol 
Ing. Adrián MACKO zvolený do funkcie Hlavného kontrolóra na obdobie rokov 2015 
až 2021, 
a poveruje starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy dňom 23. júna 2015. 
  

4.ZÁVER 

Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia  starosta obce ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom a zúčastneným za účasť. 

 

 

Overovateľ :           Jaroslav GUTTEN                 

   Pavel MOLNÁR     
 

 

Zapisovateľ:       Ing. Cyril MACKOV 

 

 

Starosta obce:            Boris  SEDMÁK 
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VÝPIS UZNESENÍ – 4. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 22. JÚN  2015 

 

Uznesenie č. 22/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku za  
a, berie na vedomie voľbu Hlavného kontrolóra obce Bzovík. 
B, konštatuje, že na základe výsledkov voľby Hlavného kontrolóra obce Bzovík, bol 
Ing. Adrián MACKO zvolený do funkcie Hlavného kontrolóra na obdobie rokov 2015 
až 2021, 
a poveruje starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy dňom 23. júna 2015. 

 


