ZÁPISNICA
Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BZENICA
KONANÉHO 18. 7. 2022 O 15:00 HOD.
V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU A. KMEŤA V BZENICI
OZ v Bzenici na základe prejednania všetkých bodov
programu zasadnutia
Program rokovania:
1. Otvorenie, kontrola účasti, schválenie programu zasadnutia, voľba
návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Stanovenie počtu volebných obvodov a okrskov pre komunálne voľby,
konané 29.10.2022.
3. Stanovenie počtu poslancov, ktorí budú volení vo volebných obvodoch na
nasledujúce volebné obdobie.
4. Stanovenie termínu na voľbu kontrolóra obce Bzenica v zmysle § 18 a
ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení,
stanovenie volebnej komisie, určenie požadovaných podmienok na výkon
funkcie kontrolóra obce.
5. Rozprava poslancov k prejednávanej problematike.
6. Diskusia.
7. Návrh na uznesenie.
8. Záver – ukončenie.
K bodu č. 1) Otvorenie zasadnutia, kontrola účasti, schválenie programu
zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
Dnešnú schôdzu otvoril a viedol starosta obce Bzenica – Pavol Mazúr,
privítal všetkých prítomných a konštatoval, že na schôdzi je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva a schôdza je uznášania
schopná.
Starosta obce Bzenica dal hlasovať za program zastupiteľstva a návrhovú
komisiu, určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice, pokiaľ nemá niekto
z prítomných poslancov návrh na doplnenie programu.

Za členov návrhovej komisie na prípravu uznesení navrhol poslancov Pavla
Staňu, Jozefa Dekýša.
Za zapisovateľa sa určuje Mariannu Dankovú.
Za overovateľov zápisnice určuje Mgr. Lenku Holečkovú a Annu Dankovú.
Hlasovanie k schváleniu programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Neprítomní
Prítomní poslanci:
Za: Proti: Zdržal sa:
poslanci:
Dana Kaššová
X
Mgr. Lenka Holečková
X
Anna Danková
X
Pavel Staňo
X
Jozef Dekýš
X
Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Program zasadnutie obecného zastupiteľstva
b) Volí:
- Členov návrhovej komisie
c) Určuje:
- Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za: 4
Proti:
0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2) Stanovenie počtu volebných obvodov pre komunálne voľby,
konané 29.10.2022
V tomto bode starosta obce predložil návrh na vytvorenie volebného obvodu
a okrsku na komunálne voľby konané 29.10. 2022. Navrhol aby bol pre obec
Bzenica a jej časti Bukovina a Záhorčie vytvorený jeden volebný obvod a jeden
volebný okrsok.
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová

Neprítomní
poslanci:
X

Za:

Proti: Zdržal sa:

Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

X
X
X
X

Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje
- Jeden volebný obvod pre komunálne voľby.
- Jeden volebný okrsok pre komunálne voľby.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 3) Stanovenie počtu poslancov, ktorí budú volení vo volebných
obvodoch na nasledujúce volebné obdobie
V tomto bode starosta obce konštatuje, že vzhľadom na to, že v predošlom
volebnom období bol počet poslancov 5 dostačujúci na fungujúce vedenie obce
navrhuje ponechať počet 5 aj do nasledujúceho volebného obdobia.
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní
poslanci:
X

Za:

Proti: Zdržal sa:

X
X
X
X

Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje:
- Počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie na počet 5
Za:

3

Proti:

1

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4) Stanovenie termínu na voľbu kontrolóra obce Bzenica v zmysle
§ 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení,
stanovenie volebnej komisie, určenie požadovaných podmienok na výkon
funkcie kontrolóra obce.
V tomto bode sa starosta obce uistil, či poslanci súhlasia s náležitosťami prihlášky,
kvalifikačnými a ďalšími predpokladmi podľa prílohy, ktorá im bola vopred
zaslaná. Zároveň vyhlásil začiatok podávania prihlášok na 19.7.2022 . Navrhuje,
aby záujemcovia o post kontrolórky obce dodali obecnému úradu prihlášky
v lehote 14 dní. Termín ukončenia podávania žiadostí je 2.8.2022 do 15:00.
Termín volieb na pozíciu kontrolóra obce stanovuje na 3.8.2022 o 15:00.
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní
poslanci:
X

Za:

Proti: Zdržal sa:

X
X
X
X

Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
b) Schvaľuje:
- Termín volieb na kontrolóra obce na 3.8.2022.
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5) Rozprava poslancov k prejednávanej problematike.
V rozprave vystúpil pán Jozef Dekýš, kde navrhol, aby sa vo voľbách volilo 7
poslancov. Odôvodnil to tým, že sa chystá kandidovať veľa mladých ľudí a treba
im dať priestor. Pavol Staňo reagoval na to tak, že podľa neho je záujem o prácu
poslanca malý a preto navrhuje ponechať počet poslancov tak ako doteraz – teda
5. Anna Danková taktiež súhlasí s počtom 5, konštatovala, že financie ktoré by sa
mali vynaložiť na ďalších 2 poslancov sa môžu použiť na iný účel.
K bodu č. 6) Diskusia.

Do diskusie sa nezapojil nikto.
K bodu č. 7) Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol pán Pavel Staňo.
K bodu č. 8) Záver – ukončenie.
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil zastupiteľstvo.
Členovia návrhovej komisie:

Pavel Staňo

........................................

Jozef Dekýš

.......................................

Zapisovateľ: Marianna Danková

........................................

Overovatelia zápisnice: Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková

.........................................
........................................

.....................................
Pavol Mazúr
starosta obce Bzenica

