
 
             

              Obec     B A C Ú R O V  
  
 

 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 
z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bacúrove , ktoré sa konalo dňa 16.11.2018 

 

Účasť  poslancov  obecného  zastupiteľstva:     prítomní  -  3 

          ospravedlnení - 2  

          neospravedlnení - 0  

 

 

Program:  

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

3.   Oznámenie  výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o 

      zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva-  

      predseda  miestnej volebnej komisie 

4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva                       

6.  Vystúpenie  novozvoleného starostu                                               

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

8.   Schválenie povereného poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať    

      a   viesť zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

9.   Voľba mandátnej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších     

      komisií a voľba ich  predsedov a členov komisií, určenie zástupcu starostu  

      10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom   

            najneskôr 90 dní  pred voľbami na celé funkčné obdobie 

 11. Diskusia 

 12. Záver 

 

 

K bodu 1/  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva /OZ/ a privítanie starostkou  obce. 

 

K bodu 2/ Určenie  zapisovateľky, overovateľov  zápisnice  

Návrh predkladá starostka 

Zapisovateľka:  Sekulová        

Overovatelia zápisnice : Vladimír Beňo, Miroslav Zvarík    

Návrhová komisia:   Elena Sekulová,  Vladimír Beňo 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti.  

 

K bodu 3/ .   Oznámenie  výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  

         zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného     

        zastupiteľstva - predseda  miestnej volebnej komisie 

  

Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Mária  Syrová informovala o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy obce.  



Príloha č. 1,2 

 

K bodu 4/  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia                

Predseda miestnej volebnej komisie  prečítal  znenie sľubu a zvolený  starosta svojím podpisom  zložil 

sľub.  

Príloha č.3 

 

K bodu 5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva                       

Novozvolený starosta  vyzýval  jednotlivo  v abecednom poradí poslancov  na zloženie sľubu svojím  

podpisom. 

Príloha č. 4 
  

K bodu 6/  Vystúpenie  novozvoleného starostu                                               

Novozvolená  starostka sa prihovorila  novozvoleným poslancom a prítomným občanom . 

   

K bodu 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka prečítala  program  dnešného zasadnutia, vyzvala prítomných poslancov, či chcú doplniť body 

programu. Program nikto nedoplnil, tak starostka dala hlasovať.  

Poslanci program schválili. 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 

  

K bodu 8/ Schválenie povereného poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať    

      a   viesť zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

 

Poslanci navrhli  za povereného poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  Ing. Miroslav  Zvarík .  

Poslanci schválili návrh . 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 

 

 

K bodu 9/   Voľba mandátnej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie zástupcu starostu  

Starostka predložila návrhy   :  

Mandátna komisia :   E. Sekulová, V. Beňo              

Návrhová komisia :   M. Melicher, M.  Zvarík  

Volebná komisia:   M. Zvarík,  I. Bešinová 

Zástupca starostu – Ing. Miroslav Zvarik   

Poslanci schválili návrhy . 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 

       

K bodu 10/ Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom   

            najneskôr 90 dní  pred voľbami na celé funkčné obdobie 

Starostka informovala  poslancov o výške priemernej mzdy v národnom hospodárstve vydané 

Štatistickým úradom  SR na rok  2017, z ktorej sa vypočítava  mzda. Mzda  vypočítaná podľa  kritérií  

zákona o platových pomeroch starostov  pri úväzku 5 hodiny denne je 939 ,- Eur. 

Príloha č. 5 

Ďalej starostka  navrhla  odmeny pre  poslancov za volebné obdobie  rokov 2018-2022. Poslanci  

odmeny odmietli a ich  výkon poslanca je bez nároku na odmenu.  

 

K bodu 11/ Diskusia   

 

 



K bodu 12/ Návrh na  uznesenie - schválenie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie na schválenie.  

Poslanci schválili návrhy . 

Hlasovanie: Poslanci  návrh  schválili  jednohlasne, nikto sa nezdržal  hlasovania , ani nebol  proti. 

Príloha č. 6 

 

 

 

Zapísala: Elena Sekulová  Overovatelia zápisnice: 

 Vladimír  Beňo           

 

 Miroslav Zvarík   

 

 

 

 

V Bacúrove 16.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



U Z N E S E N I E 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BACÚROV, 

ktoré sa konalo dňa 16.11.2018 

 

 

 
Uznesenie č.1  
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

A.    b e r i e m      na    v e d o m i e  
     1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce  

     2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 

B.  k o n š t a t u j e ,  že  
       1. novozvolená  starostka obce  Katarína Zlámalová zložila zákonom  predpísaný  sľub  starostu 

obce  

       2. zvolení poslanci obecného  zastupiteľstva zložili  zákonom  predpísaný  sľub poslanca obecného    

           zastupiteľstva : 

  - Vladimír  Beňo, Ing. 

                       -  Marek Melicher 

                       - Elena Sekulová, Ing.  

            - Miroslav Zvarík, Ing. 

       3. zvolená poslankyňa  obecného  zastupiteľstva  Ivana  Bešinová, ktorá  je  dlhodobo práce 

neschopná   zloží  sľub  po ukončení  práce  neschopnosti   

 

 

Uznesenie č.2  
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

p o v e r u j e    

 1. poslanca   Miroslava Zvaríka  zvolávaním a vedením  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva 

v prípadoch § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia  veta a ods. 6 tretia veta zákona 

č.369/1990  Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov  

            2.  poslanca Miroslava Zvaríka   za  zástupcu  starostu  

                            

                          

Uznesenie č.3 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

 v o l í        

 Mandátna komisia :   E. Sekulová, V. Beňo              

Návrhová komisia :   M. Melicher , M.  Zvarík  

Volebná komisia:   M. Zvarík,  I. Bešinová  

 

 

Uznesenie č.4 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

u r č u j e   

                - v súlade so zákonom  NR SR č. 253/1994 o právnom  postavení a platových  pomeroch  

               starostov obcí a primátorov miest v znení  neskorších  predpisov v rozsahu určenom obecným  



                zastupiteľstvom  najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške  939 Eur  

                             

Uznesenie č. 5   
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  

 O d m i e t a  

  - odmenu poslancom  za volebné obdobie 2018-2022  za  výkon funkcie poslanca obce  

     Bacúrov     

 

 

 

 

        Katarína  Zlámalová 

                        starostka  obce  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


