ZÁPISNICA ČÍSLO 5/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bziny, konaného 10. decembra 2018
o 17.00 hod. v budove Komunitného centra Bziny, ul. Brezovecká č. 96/8, kde sídli
Obecný úrad.
Program rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Bziny
d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadania novozvolenou starostkou obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostky
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
3. Určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie návrhovej
komisie pre zostavovanie uznesenia,
4. Poverenie a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Poverenie poslanca obce, ktorý bude zástupcom starostky obce
6. Zriadenie Obecnej rady a voľba jej členov
7. Zriadenie komisií obce, voľba ich členov a predsedov
8. Určenie platu starostky obce
9. Termín konania ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
Bod č. 1.: Úvodné náležitosti
a) Otvorevie - Rokovanie obecného zastupiteľstva v Bzinách otvoril a až po bod 1-e viedol
zastupujúci starosta obce Bziny Jozef Brtoš,. V úvode privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov ako prvé povolebné
ustanovujúce obecné zastupiteľstvo.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – za zapisovateľa bol určený Ing. Milan
Duraj a za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Marek Jakubjak a Mgr. Juraj Záhora.
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Bziny – predsedníčka
okrskovej volebnej komisie pre obec Bziny Daniela Záhorová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadania novozvolenou starostkou obce – po vyhlásení výsledku volieb na starostu obce
najúspešnejšia kandidátka PhDr. Miriam Mokošová zložila sľub starostu obce a prevzala od
predsedníčky okrskovej volebnej komisie pre obec Bziny D. Záhorovej osvedčenie o zvolení
za starostku obce Bziny. Taktiež prevzala od dovtedajšieho zástupcu starostu obce J. Brtoša
vedenie ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva - keďže
novozvolená starostka obce bola podľa výsledkov volieb zvolená aj na pozíciu poslanca

1

obecného zastupiteľstva a táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou starostu obce jej mandát na
poslanca obecného zastupiteľstva zanikol – na miesto poslanca obecného zastupiteľstva
nastúpil prvý náhradník z výsledkov volieb Ing. M. Duraj.
Pred zložením sľubu poslancov vystúpila zvolená kandidátka na poslanca obecného
zastupiteľstva Ing. Jana Marettová s prehlásením, že na funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva nenastúpi – tým na jej mandát nastúpil druhý náhradník z výsledkov volieb
Petra Fejová.
Potom novozvolená starostka obce vyzvala poslancov k zloženiu sľubu poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý všetci siedmi zložili a prevzali od predsedníčky okrskovej volebnej
komisie pre obec Bziny D. Záhorovej osvedčenie o zvolení za poslanca obecného
zastupiteľstva obce Bziny.
f) Vystúpenie novozvolenej starostky obce vo svojom príhovore k poslancom
a prítomným starostka obce poďakovala všetkým voličom za prejavenú dôveru ktorú sa bude
snažiť pretaviť v čo najlepšiu prácu pre obec a predstavila svoju víziu na ďalšie fungovanie
obce a spoluprácu s obecným zastupiteľstvom.
Bod č. 2.: Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
Keďže prvá časť obecného zastupiteľstva bod. č.1. bola ustanovujúca a poslanci ešte nemali
mandát k hlasovaniu (tento získali až zložením sľubu poslanca) bol starostkou obce
predložený program zasadania obecného zastupiteľstva k schváleniu, ktorý poslanci schválili
s počtom hlasov za: 7
Bod č. 3.: Určenie a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, určenie
návrhovej komisie pre zostavovanie uznesenia,
Obecné zastupiteľstvo navrhlo a schválilo za zapisovateľa Ing. M. Duraja a za overovateľov
zápisnice boli schválení Ing. Marek Jakubjak a Mgr. Juraj Záhora.
Schválenie bolo počtom hlasov za: 7
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia v zložení:
Stavislav Málik – predseda, Pavol Dančo a Petra Fejová – členovia.
Schválenie bolo počtom hlasov za: 7
Bod č. 4.: Poverenie a schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ustanovenia § 12 ktorý vytvára
podmienky na riešenie situácie, kedy starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva
v zákonom stanovenej lehote troch mesiacov, alebo nezvolá ustanovujúce zasadanie
miestneho zastupiteľstva do 30 dní od vykonania volieb, alebo nezvolá zasadnutie na
základe žiadosti min. tretiny poslancov do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako povereného poslanca ktorý je
oprávnený zvolať zasadanie obecného zastupiteľstva v znení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení podľa ustanovenie § 12 Ing. Mareka Jakubjaka.
Schválenie bolo počtom hlasov za: 7
Bod č. 5.: Poverenie poslanca obce, ktorý bude zástupcom starostky obce
Starostka obce oznámila, že na základe svojho rozhodnutia a výsledkov volieb do obecného
zastupiteľstva v znení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa ustanovenie § 13b
si za zástupcu starostky obce, ktorý ju bude v prípade potreby zastupovať v rozsahu
určenom starostom v písomnom poverení sa stáva s jeho súhlasom Ing. Marek Jakubjak
Poslanci toto oznámenie vzali na vedomie.
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Bod č. 6.: Zriadenie Obecnej rady a voľba jej členov
Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa ustanovenie § 14 obecné
zastupiteľstvo zriaďuje v našej obci Obecnú radu s počtom troch členov s prihliadnutím na
zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve ako poradný orgán starostu.
Za členov obecnej rady obecné zastupiteľstvo navrhlo a zvolilo:
Ing. Marek Jakubjak, Stanislav Málik a Jozef Brtoš
Výsledok hlasovania: za – 6 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 1 hlas.
Bod č. 7.: Zriadenie komisií obce, voľba ich členov a predsedov
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa ustanovenie § 15 obecné
zastupiteľstvo zriaďuje v obci Bziny nasledovné komisie:







Komisia finančná a kontrolná
Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie
Komisia kultúrna
Komisia sociálna
Komisia športová a hasičská
Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, prešetrovanie
a vybavovanie sťažností

Schválené: za 7 hlasov
Zatiaľ boli schválené len komisie keďže ich členov je potrebné ešte osloviť či majú záujem
v nich pracovať a budú doplnené neskôr.
Bod č. 8.: Určenie platu starostky obce
Starostovi patrí v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1
pre obec Bziny 1,83.
V tomto zmysle obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje starostke plat vo výške:
954 x 1,83 = 1746,- € s navýšením 0%
Schválené: za 7 hlasov
Bod č. 9.: Termín konania ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018
Vzhľadom na to, že pred obcou stoja ďalšie úlohy, ktoré bude potrebné riešiť v najbližšej
dobe a terajšie zasadnutie bolo zvolané ako ustanovujúce dohodli sa poslanci a schválili
termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na 21. december 2018.
Schválené: za 7 hlasov
Bod č. 10.: Diskusia
V diskusii sa pani starostka poďakovala všetkým kto sa podieľal na Mikulášovi (p. Pápežová,
p. Jakubjak, p. Dančo, J. Záhora, B. Durajová, D. Záhorová)
Ďalej poukázala na ďalšie akcie ktoré obec robí v najbližšom období ako prechod Bzinským
chotárom, Trojkráľovský šachový turnaj a Bzinský ples, ktoré by sa mali uskutočniť aj
v najbližšom období. S tým sa stotožnili aj poslanci obecného zastupiteľstva a prisľúbili
starostke podporu.
Pani starostka spomenula aj budúcoročný rozpočet, ktorý treba pripraviť.
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Taktiež zo strany poslancov a p. starostky bolo vyslovené poďakovanie Ing. Jane Marettovej
za dlhoročnú prácu v obecnom zastupiteľstve v predchádzajúcich obdobiach.
Zo strany poslancov p. starostke bolo uložené pripraviť podklady k vyhláseniu výberového
konania na hlavného kontrolóra obce (ktoré sa už na obci nachádzajú) a predložiť ich
k schváleniu na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva 21. 12. 2018.
Schvaľuje: za – 7 hlasov
p. Brtoš informoval o niektorých veciach v obci ako schválený projekt kamerového systému,
projekt požiarnej zbrojnice kde už sú schválené finančné prostriedky na realizáciu, opravu
lavice a o sťažnostiach ktoré podali občania za posledné obdobie a treba sa nimi zaoberať.
p. Peter Jakubjak upozornil na to, že obec už 5 rokov nemá preventivára PO v obci
p. starostka a p. Brtoš ako bývalý zastupujúci starosta sa dohodli na odovzdaní obecného
úradu a jeho preberanie začne 11. 12. 2018 za účasti niektorých členov zastupiteľstva.
Poslanci sa tiež zaoberali využívaním Komunitného centra a prenájmom obecných priestorov
(zmeny podmienok a cien).
Taktiež boli rozoberané otázky Územného plánu obce, ktorý by malo obecné zastupiteľstvo
v najbližšom čase predrokovať a pozemkových úprav na Dielniciach.
Bod č. 11.: Uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Stanislav Málik prečítal uznesenie, ktoré poslanci schválili
počtom hlasov: za – 7, proti - 0, zdržal sa - 0
Toto uznesenie je prílohou tejto zápisnice.
Bod č. 12.: Záver
Týmto bol program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bziny, ktoré
sa uskutočnilo 10. decembra 2018 prerokovaný.
Starostka obce PhDr. Miriam Mokošová, poďakovala prítomným za účasť a obecné
zastupiteľstvo ukončila.

V Bzinách 10. decembra 2018

PhDr. Miriam Mokošová
starostka obce
za overovateľov:
Ing. Marek Jakubjak
Mgr. Juraj Záhora

Zapísal: Ing. M. Duraj

Príloha:
Uznesenie č.5
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