ZÁPISNICA
Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BZENICA
KONANÉHO 08.08.2022 O 16:00 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 termínu na voľbu kontrolóra obce Bzenica v zmysle § 18 a ods. 2 zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
3. Stanovenie spôsobu vykonania voľby v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v platnom znení
4. Určenie dočasnej komisie a voľba predsedu komisie v zmysle § 18 a ods. 2 zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
5. Ustanovenie náležitosti prihlášky a obligatórne prílohy k prihláške uchádzačov o
funkciu hlavného kontrolóra v zmysle § 11 a ods. 4 písmeno j zákona 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v platnom znení
6. Ustanovenie spôsob doručenia prihlášky.
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce
8. Rozprava poslancov k prejednávanej problematike.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. 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 Danu Kaššovú a Annu
Dankovú.

Za zapisovateľa sa určuje Mariannu Dankovú.
Za overovateľov zápisnice určuje Mgr. Lenku Holečkovú a Pavla Staňu.
Hlasovanie k schváleniu programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X

Proti:

Zdržal sa:

X

Uznesenie č. 24/2022
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) Ustanovenie termínu na voľbu kontrolóra obce Bzenica v súlade s
ustanovením § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Starosta obce konštatuje, že podľa vyššie uvedeného zákona musí obecné zastupiteľstvo
vyhlásiť dátum volieb a zverejniť ho na úradnej tabuli najmenej 40 dní pred dňom konania
voľby. Vzhľadom na túto skutočnosť navrhuje termín voľby kontrolóra obce na 19.9.2022.
Hlasovanie k ustanoveniu termínu na voľbu kontrolóra obce Bzenica:
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní poslanci:

X

Za:
X
X
X
X

Proti:

Zdržal sa:

Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) ustanovuje
- termín voľby hlavného kontrolóra obce na 19.9.2022.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 3) Ustanovenie spôsobu vykonania voľby v zmysle § 18 a ods. 2 zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
V zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení je možnosť
výberu formy voľby kontrolóra obce. Voľba kontrolóra môže prebiehať tajne alebo verejne.
Starosta obce v tomto bode programu vyzýva poslancov aby hlasovali za formu voľby
kontrolóra obce – verejná/tajná.
Hlasovanie k ustanoveniu spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra:
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní poslanci:

Verejná:
X
X
X
X

Tajná:

Zdržal sa:

X

Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
b) ustanovuje
- spôsob vykonania voľby na verejný.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4) Určenie dočasnej komisie a voľba predsedu komisie v zmysle § 18 a ods. 2
zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
V súlade s ustanovením § 10 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je obec povinná určiť dočasnú komisiu.
1. úlohou volebnej komisie je:
a. v deň nasledujúci po lehote určenej na doručenie prihlášok doručené obálky otvoriť a
skontrolovať, či jednotlivé prihlášky obsahujú požadované náležitosti a všetky prílohy a či
každý uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce spĺňa všetky požadované podmienky,
b. vyhotoviť zápisnicu z otvárania obálok,

c. zabezpečiť tajnú/verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce, distribuovať a zozbierať
hlasovacie lístky,
d. vyhotoviť zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra obce;
2. volebná komisia môže mať 3 a viac členov, ktorí si zvolia predsedu komisie;
3. volebná komisia ukončí svoju činnosť dňom zvolenia hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce v tomto bode programu navrhuje, aby sa dočasná komisia skladala z 5 členov –
poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň vyzýva poslancov, aby si spomedzi seba zvolili
predsedu komisie. Poslanci sa jednohlasne zhodli a za predsedu komisie zvolili Danku
Kaššovú.
Hlasovanie k určeniu dočasnej komisie a voľbe predsedu komisie:
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti:

Zdržal sa:
X

X
X
X
X

Uznesenie
Uznesenie č.
č. 27/2022
27/2022
Obecné
Obecné zastupiteľstvo
zastupiteľstvo vv Bzenici
Bzenici
c)
e) určuje
určuje
-- zloženie
zloženie dočasnej
dočasnej komisie
komisie na
na 55 poslancov.
poslancov
Za:d)
3 volí
Proti:
- predsedu dočasnej komisie na Danu Kaššovú.
Za: 3
Proti: 0

Zdržal sa: X
Zdržal sa: 1

K bodu č. 5) Ustanovenie náležitosti prihlášky a obligatórne prílohy k prihláške
uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra v zmysle § 11 a ods. 4 písmeno j zákona
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení.
V zmysle § 11 a ods. 4 písmeno j zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení
1. prihláška musí byť písomná a musí obsahovať:
a. osobné údaje uchádzača potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov: *meno,
priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko ak došlo k zmene mena alebo
zmene priezviska, titul, *dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, *adresu
trvalého pobytu, štátne občianstvo, *pohlavie, *meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b. kontaktné údaje: elektronický kontakt a telefonický kontakt;
2. obligatórne prílohy k prihláške:

a. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
b. úradne overená fotokópia dokladu o ukončenom najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
c. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce.
Zároveň obecné zastupiteľstvo navrhuje doplniť kvalifikačné predpoklady o ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie a ovládanie účtovníctva pre verejný sektor. K ďalším
predpokladom žiada doplniť prax vo verejnej správe ako kontrolór min. 5 rokov a občiansku a
morálnu bezúhonnosť.
Hlasovanie k ustanoveniu náležitosti prihlášky a obligatórne prílohy k prihláške uchádzačov o
funkciu hlavného kontrolóra:
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X

Proti:

Zdržal sa:

X

Uznesenie č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
f) ustanovuje
- náležitosti prihlášky a obligatórne prílohy k prihláške uchádzačov o funkciu
hlavného kontrolóra
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 6) Ustanovenie spôsobu doručenia prihlášky.
Podľa § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení je kandidát na
fuknciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 14 dní
pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Vzhľadom na stanovený termín volieb dňa
19.9.2022 je potrebné doručiť prihlášky najneskôr do 5.9.2022 do 15:00 hod. na adresu Obec
Bzenica, Obecný úrad, Bzenica 74, 966 01 Bzenica v uzatvorenej obálke označenej „Voľba
hlavného kontrolóra, NEOTVÁRAŤ“. Obálky doručené po tejto lehote nebudú pre voľbu
hlavného kontrolóra obce zaradené.
Hlasovanie k ustanoveniu spôsobu prihlášky:
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Proti:

Zdržal sa:

Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

X
X
X

Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
g) ustanovuje
- spôsob doručenia prihlášky
Proti:

Za: 4

Zdržal sa:

K bodu č. 7) Určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce.
V súlade s ustanovením § 11 odsek 4 písmeno j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je potrebné určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra
obce. Starosta obce navrhol určiť rozsah výkonu kontrolóra obce určil na 0,1 úväzku tak, ako
to bolo aj doteraz.
Prítomní poslanci:
Dana Kaššová
Mgr. Lenka Holečková
Anna Danková
Pavel Staňo
Jozef Dekýš

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X

Proti:

Zdržal sa:

X

Uznesenie č. 30/2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
h) určuje
- rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na 0,1 úväzku.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8) Rozprava poslancov k prejednávanej problematike.
V rozprave k prejednávanej problematike nevystúpil nikto.
K bodu č. 9) Diskusia.
Do diskusie sa nezapojil nikto.
K bodu č. 10) Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie predniesla pani Dana Kaššová.
K bodu č. 11) Záver – ukončenie.
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil zastupiteľstvo.

Členovia návrhovej komisie: Dana Kaššová
Anna Danková

Zapisovateľ: Marianna Danková

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

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Lenka Holečková .........................................
Pavel Staňo

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

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

