ZÁPISNICA
Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BZENICA
KONANÉHO 19.9.2022 O 15:00 HOD.
V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU A. KMEŤA V BZENICI
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:
Mgr.Lenku Holečkovú
Jozefa Dekýša
Za zapisovateľa sa určuje:
Mariannu Dankovú
Za overovateľov zápisnice sa určuje:
Pavla Staňu, Annu Dankovú
Hlasovanie k schváleniu programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Dana Kaššová
x
Mgr. Lenka Holečková
x
Anna Danková
x
Pavel Staňo
x
Jozef Dekýš
x
Uznesenie č. ..53........../2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
a) Schvaľuje: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b/ volí: Členov návrhovej komisie: Mgr. Lenku Holečkovú a Jozefa Dekýša
c/ určuje: zapisovateľa a overovateľov zápisnice, zapisovatela Mariannu Dankovú
overovateľov zápisnice Pavla Staňu a Annu Dankovú.
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa :

0

K bodu č. 2) Voľba kontrolóra obce Bzenica.
Obidve uchádzačky sa voľby zúčastnili osobne tak Ing. Elena
Ďurovičová, ako i Gabriela Mrenicová. Právo prezentácie využila len Ing. Ďurovičová
Po prezentácii položil otázky tak pani Ing. Ďurovičovej, ako i pani Mrenicovej,
pán Jozef Dekýš, na ktoré mu zodpovedali k jeho spokojnosti.
Potom obidve uchádzačky opustili sálu kult. domu a poslanci hlasovali verejne.
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. ....54........./2022
Obecné zastupiteľstvo v Bzenici
b) Volí:
- Za hlavného kontrolóra obce Bzenica Gabrielu Mrenicovú
c) Určuje:
- hlavnému kontrolórovi plat v zmysle § 18 c odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 0,2 úväzku
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 1

K bodu č.3) Rozprava poslancov k prejednávanej problematike.
K bodu č.4) Diskusia.
K bodu č.5) Návrh na uznesenie.
Návrh na uznsenie predniesla Mgr. Lenka Holečková.
K bodu č.6) Záver – ukončenie.
Obecné zastupiteľstvo ukončil a prítomným sa za účasť poďakoval
starosta obce Pavol Mazúr.

