Zápisnica
z prvého slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bzovíku, konaného
dňa 27. decembra 2010 v spoločenskej miestnosti obecného úradu.
___________________________________________________________________
Prítomní:
Dušan DENDIŠ, Ivan DENDIŠ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV, Mária
MONIŠOVÁ, Ing. Jozef ORAVEC, Ing. Jozef URBAN
Starostka obce: Emília KOHÚTOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Eva LUKÁČOVÁ
Zamestnanci OcÚ: 1
Občania obce: 3
1. 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. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program schválili.
2. OBOZNÁMENIE S VÝSLEDKAMI VOLIEB NA FUNKCIU STAROSTU OBCE
A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUOITEĽSTVA
Starostka obce požiadala predsedu miestnej volebnej komisie Petra OSTRIHOŇA,
aby podal informáciu o výsledku volieb starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva konaných dňa 27. novembra 2010.
3. ZLOŽENIE SĽUBU
ZASTUPITEĽSTVA

STAROSTKY

OBCE

A POSLANCOV

OBECNÉHO

Peter OSTRIHOŇ po oboznámení výsledku volieb požiadal novozvolenú starostku
obce Emíliu KOHÚTOVÚ, aby zložila zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu
starostka obce požiadala novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
a náhradníka o zloženie zákonom predpísaného sľubu. Po zložení sľubu poslancov
a náhradníka im starostka obce odovzdala osvedčenia o zvolení.
4. PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
Starostka obce predniesla príhovor ku všetkým prítomným, v ktorom spomenula
vykonanú prácu v minulom volebnom období a načrtla hlavné priority do nového
volebného obdobia.
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5. URČENIE ZAPISOVATEĽA
NÁVRHOVEJ KOMISIE

A OVEROVATEĽOV

ZÁPISNICE

A VOĽBA

Starostka obce za zapisovateľa slávnostného obecného zastupiteľstva určila
pracovníčku OcÚ Bc. Ivetu Urbanovú a za overovateľov zápisnice Máriu Monišovú
a Ing. Jozefa Urbana. Za členov návrhovej a volebnej komisie navrhla Dušana
Dendiša a Ing. Cyrila Mackovova. Uvedený návrh schválili všetci poslanci OZ.
6. VOĽBA ORGÁNOV OBECNEJ SAMOSPRÁVY
Starostka obce predložila návrh na zástupcu starostky obce Ing. Jozefa Urbana.
Poslanci OZ predložený návrh schválili (Ing. Urban sa zdržal)
V ďalšom starostka obce predložila návrh na zriadenie komisií OZ a ich predsedov:
1. Komisia finančná – Ing. Jozef Oravec
2. Komisia školstva – Ing. Peter Lazár
3. Komisia kultúry – Ing. Cyril Mackov
4. Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
– Ivan Dendiš
5. Komisia športu – Dušan Dendiš
6. Komisia vybavovanie sťažností – Mária Monišová
7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov –
Ing. Jozef Urban
Poslanci OZ predložený návrh schválili.
7. URČENIE A SCHVÁLENIE SOBÁŠIACICH
Starostka obce predložila návrh na výkon funkcie sobášiacich a to starostku obce
a zástupcu starostky. Uvedený návrh schválili všetci poslanci OZ.
8. DISKUSIA
Nikto z prítomných poslancov ani občanov nevystúpil v diskusii.
9. NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. 1/2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BZOVÍKU:
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce
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B. konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Emília Kohútová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Bzovíku Ing. Jozef Urban, Dušan
Dendiš, Mária Monišová, Ing. Cyril Mackov, Ing. Peter Lazár, Ivan Dendiš
a náhradník Ing. Jozef Oravec zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
C. zriaďuje
1. komisiu ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
2. komisiu školstva
3. komisiu finančnú
4. komisiu kultúry
5. komisiu športu
6. komisiu vybavovania sťažností
7. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
D. volí
1. zástupcu starostky obce – Ing. Jozefa Urbana
2. predsedu komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
– Ivana Dendiša
3. predsedu komisie školstva – Ing. Petra Lazára
4. predsedu finančnej komisie – Ing. Jozefa Oravca
5. predsedu komisie kultúry – Ing. Cyrila Mackovova
6. predsedu komisie športu – Dušana Dendiša
7. komisiu vybavovania sťažností – Máriu Monišovú
8. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov –
Ing. Jozefa Urbana
E. ukladá
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy
na členov komisií obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie schválili jednomyseľne.
10. UKONČENIE
Po vyčerpaní všetkých bodov programu slávnostného zasadnutia starostka obce
ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za účasť
a bývalým poslancom za aktívny prístup počas celého volebného obdobia.
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Overovateľ :

Mária MONIŠOVÁ

Ing. Jozef URBAN

Zapisovateľ:

Bc. Iveta URBANOVÁ

Starostka obce:

Emília KOHÚTOVÁ
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VÝPIS UZNESENÍ – 1. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – 27. DECEMBER 2010

Uznesenie č. 1/2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BZOVÍKU:
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce
B. konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Emília Kohútová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Bzovíku Ing. Jozef Urban,
Dušan Dendiš, Mária Monišová, Ing. Cyril Mackov, Ing. Peter Lazár, Ivan
Dendiš a náhradník Ing. Jozef Oravec zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
C. zriaďuje
1. komisiu ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
2. komisiu školstva
3. komisiu finančnú
4. komisiu kultúry
5. komisiu športu
6. komisiu vybavovania sťažností
7. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
D. volí
1. zástupcu starostky obce – Ing. Jozefa Urbana
2. predsedu komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
– Ivana Dendiša
3. predsedu komisie školstva – Ing. Petra Lazára
4. predsedu finančnej komisie – Ing. Jozefa Oravca
5. predsedu komisie kultúry – Ing. Cyrila Mackovova
6. predsedu komisie športu – Dušana Dendiša
7. komisiu vybavovania sťažností – Máriu Monišovú
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8. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov –
Ing. Jozefa Urbana
E. ukladá
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy
na členov komisií obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie schválili jednomyseľne.
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