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Zápisnica  
z ustanovujúceho  zasadnutia OZ, konaného dňa  15. decembra 2014   

v Kultúrnom dome v  Bernolákove. 
************************************************************************************ 

 
     Zasadnutie otvoril Ing. Ľubomír Poór, starosta obce. Privítal všetkých prítomných hostí a   
oboznámil prítomných s programom zasadnutia: 
 

            1. Otvorenie zasadania 
                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
                  4. Zloženie sľubu nvozvoleného starostu obce (prečítanie a podpísanie sľubu), prevzatie  
                      insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva 
                  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
                  6. Vystúpenie starostu obce 
                  7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania 
                  8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
                      zasadania obecného zastupiteľstva     
                  9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
                10. Zriadenie komisií (počet a názov), voľba predsedov a členov 
                11. Určenie platu starostu obce 
                12. Diskusia 
                13. Záver 

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
         Za zapisovateľku  zápisnice  bola  určená  pani Mária Nagyová a za  overovateľov  zápisnice pán  
     Ing. Alexander Molnár a pán Ing. Ivan Trubač. 
                                          . 
3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
        Predseda   Miestnej   volebnej   komisie  Mgr. Ján Trubač  oboznámil   prítomných  s  oficiálnymi   
   výsledkami volieb. 

OZ zobralo výsledky volieb do orgánov samosprávy obce na vedomie. 
 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií: 
         Mgr. Richard Červienka  zložil  zákonom  stanovený  sľub  starostu  obce  a  potvrdil  ho  svojim  
    podpisom.  

 Obecné zastupiteľstvo  konštatovalo,  že novozvolený starosta obce Mgr. Richard Červienka zložil  
 zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 
5. Zloženie sľubu zvolených poslancov OZ 
         Novozvolený  starosta obce poveril  prečítaním  zákonom stanoveného sľubu pre novozvolených  
    poslancov  obecného  zastupiteľstva pána  Ing. Alexandra Molnára.  Po  prečítaní  sľubu poslanci po  
    jednom  pristupovali  k  starostovi  obce,  zložili  sľub   slovom  „sľubujem“  a  potvrdili  ho  svojim    
    podpisom. 
   OZ uznesením  konštatovalo,  že  zvolení  poslanci  zložili  zákonom predpísaný sľub poslanca OZ  
   menovite:  
 

                JUDr. Katarína  B u r e š o v á 
                Peter  H a n i c  
                Radovan  H a n i c 
                Martina  J á n o š í k o v á      
                PHDr. Mária  K i s k o v á 
                Katarína  K o p o r c o v á 
                Ing. Alexander  M o l n á r 
                Mgr. Iva  P i p í š k o v á 
                Ing. Ivan  T r u b a č 
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                Miroslav  T u r e n i č 
                Ing. Jaroslav  V o k o u n 
 

6. Príhovor starostu obce 
         Po  zložení  sľubu  poslancov  sa  k  prítomným poslancom  a  občanom  prihovoril  novozvolený  
    starosta obce Bernolákovo Mgr. Richard Červienka. 

 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania 
         Starosta obce Mgr.Richard Červienka predložil návrh na zmenu programu od  bodu 8. rokovania:                                             

                     8. Vymenovanie zástupcu starostu obce 
                     9. Voľba návrhovej komisie 
                   10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
                         zasadania obecného zastupiteľstva     
                   11. Poverenie poslancov OZ sobášiť počas neprítomnosti starostu obce 
                   12. Zriadenie komisií 
                   13. Voľba členov komisií 
                   14. Voľba predsedov komisií 
                   15. Odvolanie členov Rady školy pri MŠ Bernolákovo 
                   16. Vymenovanie členov rady školy pri MŠ Bernolákovo 
                   17. Určenie platu starostu obce 
                   18. Diskusia 
                   19. Záver  
                                                                                                                 Za:          11  
                                                                                                                 Proti:         0 

                                                                                                                    Zdržal sa:  0 
 

   Poslanci OZ schválili zmenu programu rokovania jednohlasne.    
                  

8. Vymenovanie zástupcu starostu obce  
         Starosta obce vymenoval za zástupkyňu starostu obce Bernolákovo Mgr. Ivu Pipíškovú.     
    Poslanci OZ zobrali vymenovanie Mgr. Ivy Pipíškovej za zástupkyňu starostu obce na vedomie.                                                                                                     
                                                                
9. Voľba návrhovej komisie 
         Za  členov  návrhovej  komisie  navrhol   starosta obce  Ing. Ivana Trubača,  Katarínu Koporcovú  
    a Miroslava Tureniča.  

                                                                                                                 Za:           11  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
 

 Poslanci OZ schválili návrhovú komisiu jednohlasne.   
 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
   zasadania obecného zastupiteľstva  
        Starosta obce poveril poslanca pána Ing. Alexandra Molnára zvolávať a viesť zasadania OZ  
   v neprítomnosti starostu obce.      
                                                                                                                 Za:           10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
 

    Poslanci OZ schválili poverenie Ing. Alexandra Molnára zvolávať a viesť zasadania OZ  
       v neprítomnosti starostu väčšinou hlasov..  
 
11. Poverenie poslancov OZ sobášiť počas neprítomnosti starostu obce 
           Starosta obce navrhol JUDr.Katarínu Burešovú, Mgr.Ivu Pipíškovú a Martinu Jánošíkovú  
      vykonávaním sobášnych obradov počas jeho neprítomnosti vo volebnom období 2014 – 2018. 

                                                                                                                 Za:           11  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
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      Poslanci  OZ  schválili   poslankyne  JUDr. Katarínu Burešovú,  Mgr. Ivu Pipíškovú  a  Martinu  
     Jánošíkove vykonávaním sobášnych obradovv neprítomnosti starostu obce jednohlasne. 
 
12. Zriadenie komisií  
           Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií OZ:  
 

              a./ Komisia na ochranu verejného záujmu  
              b./ Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania 
              c./ Komisia školstva, športu a mládeže 
              d./ Komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti 
              e./ Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva 
              f./ Komisia financií, správy majetku, obchodu a podnikania  

                                                                                                                 Za:           11  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
   Poslanci OZ odsúhlasili zriadenie komisií OZ jednohlasne.  
 

13. Voľba členov komisií  
           Starosta obce predložil na schválenie OZ členov jednotlivých komisií: 
 

 a./ Komisia na ochranu verejného záujmu – Martina Jánošíková, Peter Hanic a Ivan Trubač. 
                                                                                                                 Za:           11  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
     Členovia komisie boli jednohlasne schválení. 
 

b./ Komisia výstavby,  dopravy,  životného  prostredia a územného plánovania – Miroslav Turenič,  
     JUDr. Katarína Burešová, Ing. Jaroslav Vokoun a Radovan Hanic.  
     Poslankyňa  pani Mária Kisková  navrhla  doplniť  komisiu o  poslanca  pána  Petra Hanica.  Za  
     doplnenie komisie hlasovalo: 7 poslancov, 3 boli proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.  
     Komisia  bola väčšinou  hlasov  doplnená.  Po  doplnení  komisie hlasovali poslanci za zloženie             
     komisie v zložení: Miroslav Turenič, JUDr. Katarína Burešová, Ing. Jaroslav Vokoun, Radovan   
     Hanic a Peter Hanic. 

                                                                                                                 Za:             8  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   3 
            Členovia komisie boli väčšinou hlasov schválení.   
 

      c./ Komisia  školstva,  športu  a  mládeže  –  Ing.  Alexander  Molnár,   Miroslav  Turenič  a  Mária  
           Kisková. 

                                                                                                                 Za:           10  
                                                                                                                 Proti:          1 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
          Členovia komisie boli väčšinou hlasov schválení.   
 

     d./ Komisia   sociálnych   vecí  a  zdravotnej   starostlivosti  –  Mgr. Iva  Pipíšková,  Mária Kisková  
          a Katarína Koporcová. 

                                                                                                                 Za:            11  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
         Členovia komisie boli jednohlasne schválení.   
 

     e./ Komisia  kultúry  a  kultúrneho   dedičstva   –    Ing. Jaroslav  Vokoun,   Katarína  Koporcová  a  
          JUDr. Katarína Burešová. 

                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
         Členovia komisie boli väčšinou hlasov schválení.   
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     f./ Komisia   financií,   správy   majetku,  obchodu  a  podnikania  –  Martina  Jánošíková,  Miroslav  
         Turenič a Ing. Alexander Molnár. 

                                                                                                                 Za:            11  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
         Členovia komisie boli jednohlasne schválení.   
 
14. Voľba predsedov komisií 
           Starosta obce predložil na schválenie OZ členov jednotlivých komisií: 
        
      a./ Komisia na ochranu verejného záujmu – Martina Jánošíková 

                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
          Predseda komisie – Martina Jánošíková – bola  väčšinou hlasov schválená.   
 

      b./ Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania – Miroslav Turenič         
                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
         Predseda komisie – Miroslav Turenič – bol  väčšinou hlasov schválený.   
   

      c./ Komisia školstva, športu a mládeže – Ing. Alexander Molnár 
                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
         Predseda komisie – Ing. Alexander Molnár – bol  väčšinou hlasov schválený.   
 

      d./ Komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti – Mgr. Iva Pipíšková 
                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
          Predseda komisie – Mgr. Iva Pipíšková – bola  väčšinou hlasov schválená.   
 

      e./ Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva – Ing. Jaroslav Vokoun 
                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
         Predseda komisie – Ing. Jaroslav Vokoun – bol  väčšinou hlasov schválený.   
 

      f./ Komisia financií, správy majetku, obchodu a podnikania – Martina Jánošíková 
                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
          Predseda komisie – Martina Jánošíková – bola  väčšinou hlasov schválená.   
 

15. Odvolanie členov Rady školy pri MŠ Bernolákovo 
          Starosta obce predložil poslancom návrh na odvolanie členov Rady školy pri MŠ Bernolákovo  
      - Máriu Belanovú, Ľubicu Kuchtovú a Dagmar Príkopskú.           
                                                                                                                 Za:            10  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   1 
 

      Obecné zastupiteľstvo väčšinou hlasov odvolalo členov Rady školy pri MŠ Bernolákovo –  
     Mária Belanová, Ľubica Kuchtová a Dagmar  Príkopská.. 

 
16. Vymenovanie členov rady školy pri MŠ Bernolákovo 
           Starosta  obce  predložil  poslancom  návrh  na  schválenie  nových  členov  Rady  školy pri MŠ  
      Bernolákovo – Ing. Ivan Trubač, Radovan Hanic a Martina Jánošíková.     

                                                                                                                 Za:            11  
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                                                                                                                 Proti:          0 
                                                                                                                    Zdržal sa:   0 

      Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zvolilo za členov Rady školy pri MŠ Bernolákovo –  
     Ing.Ivana Trubača, Radvana Hanica a Martinu Jánošíkovú. 
 
17. Určenie platu starostu obce 

              Obecné  zastupiteľstvo  v  Bernolákove  prerokovalo  v  súlade  so  zákonom  č.253/1994 Z.z.  
         o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  
         predpisov, návrh platu starostu obce Bernolákovo Mgr. Richarda Červienku vo výške priemernej  
         mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve za rok 2013, ktorá činí 824 €, vynásobený  
         koef. 2,34 podľa počtu obyvateľov obce, zaokrúhlený smerom nahor:   824  x  2,34  =  1 929 €. 

                                                                                                                 Za:            11  
                                                                                                                 Proti:          0 

                                                                                                                    Zdržal sa:   0 
 

        Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  plat  starostu obce Bernolákovo Mgr. Richarda Červienku vo  
       výške 1 929 € jednohlasne.        
 

18. Diskusia 
           V diskusii sa opýtala pani Broschová poslancov prečo hlasovali v niektorých hlasovaniach  
      proti. Za svoje dôvody hlasovania proti jej odpovedala pani poslankyňa Koporcová. 
      Pani  Sikhartová sa opýtala na celkový  počet členov komisií OZ a či budú v komisiách pracovať  
      aj  aktivisti  z  radov  občanov.  Starosta  obce  informoval  občanov,  že komisie  budú  doplnené  
      o   aktivistov   z  radov   občanov  a  zároveň   vyzval  občanov,    ktorí   majú  záujem   pracovať  
      v komisiách, aby sa prihlásili na obecnom úrade. 
 
19. Záver 

              Starosta obce Mgr. Richard Červienka na záver poďakoval poslancom OZ a občanom za  
         účasť a poprial všetkým pekné sviatky. 
 

 

                Overovatelia:  Ing. Alexander Miolnár   ....................................... 
 

       Ing. Ivan Trubač               ...................................... 

 

 

V Bernolákove, dňa: 16. 12. 2014 
 
Zapísala: Mária Nagyová    
 
 
                                                                 Mgr. Richard Červienka 
                      starosta obce 
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