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ZÁPISNICA  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bžany,  ktoré sa konalo 

dňa 4.12.2018 o 15.00 hod.   

v kultúrno- správnej budove v Bžanoch č.47.    

 
 

Predsedajúci:  

JUDr. Mária Kasičová  

Ladislav Vrabeľ 

 

Prítomní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:   

Simona Jakubová  

Juraj Kasarda  

Darina Klebanová  

Miroslav Tarabčák  

Ing. Miloš Vrábeľ 

  

Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:   

Mgr. Viera Štoková- zapisovateľka  

Michal Feč – predseda miestnej volebnej komisie  

  

Hostia:   

Ema Fečková 

Pavol Jecuško 

Daniela Jecušková 

Radovan Vrabeľ 

Viliam Vasilko 

Peter Orečný 

Mgr. Adriána Sukovská 

 

R O K O V A N I E  

  

1.        Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce JUDr. Mária Kasičová   

 

2. Informácie o výsledkoch komunálnych volieb  

Starostka obce v úvode poďakovala končiacim poslancom obecného zastupiteľstva za ich doterajšiu prácu, ktorú 

vykonali pre obec Bžany. Následne starostka obce JUDr. Mária Kasičová odovzdala zápis o odovzdaní 

a prevzatí agendy a majetku obce Bžany. Nakoniec požiadala predsedu Miestnej volebnej komisie v Bžanoch p. 

Michala Feča, aby oboznámil prítomných s výsledkami Komunálnych volieb.   

Predseda Miestnej volebnej komisie Michal Feč informoval prítomných o výsledku Komunálnych volieb takto:    

 

Za starostu obce Bžany bol zvolený:  

Ladislav Vrabeľ   

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:   

1. Simona Jakubová  

2. Juraj Kasarda  

3. Darina Klebanová  

4. Miroslav Tarabčák  
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5. Ing. Miloš Vrabeľ 

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Bžany  

 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a 

Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony  a ostatné všeobecne záväzné 

predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Po zložení sľubu pred všetkými prítomnými a poslancami OZ starosta obce Ladislav Vrabeľ sľub podpísal. 

  

4. Príhovor novozvoleného starostu Ladislava Vrabeľa 

 

Starosta obce oboznámil poslancov a ostatných prítomných čo je jeho prioritou v nasledujúcom období, 

poprial poslancom do vzájomnej spolupráce veľa zdravia a úspechov v ich spoločnej práci.  

 

5. Zloženie sľubu  novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bžany 

   

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva prečítal text sľubu Ladislav Vrabeľ v tomto znení:   

  

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone 

svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia."  

  

Následne  novozvolení poslanci obce,  podpísali text sľubu pred všetkými prítomnými občanmi.   

Darina Klebanová neprítomná v tom čase je na kúpeľnej liečbe, sľub podpíše na druhom zasadnutí o týždeň 

t.j.13.12.2018.  

 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia   

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program ustanovujúceho zasadnutia 

 

7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa bola starostom určená:   

Mgr. Viera Štoková –  TSP pracovníčka  

Za overovateľov boli starostom určení títo poslanci: 

Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:   

Juraj Kasarda a Miroslav Tarabčák   

 

8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia 

Starostom bol poverený zvolávať zasadnutia jeho zástupca Juraj Kasarda   

 

9. Zriadenie komisii OcÚ Bžany a voľba ich predsedov a členov 
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Komisia pre financie a rozpočet , kontrolná komisia 

Predseda komisie: Juraj Kasarda 

                Členovia: Miroslav Tarabčák 

                                  Darina Klebanová 

                                  Ing. Miloš Vrabeľ 

 

Komisia pre územný rozvoj, investície a výstavbu, cestovný ruch 

Predseda komisie : Ing. Miloš Vrabeľ 

                 Členovia: Eduard Cichý 

                                   Ing. Michal Balog CSc. 

                                  Daniela Jecušková  

Komisia pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku 

Predseda komisie: Miroslav Tarabčák 

               Členovia : Pavol Jecuško 

                                  Ing. Miloš Vrabeľ 

                                  Radovan Vrabeľ 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov 

Predseda komisie: Simona Jakubová 

               Členovia:  Darina Klebanová 

                                 Juraj Kasarda 

                                 Ing. Miloš Vrabeľ 

 

Komisia pre sociálne veci, kultúru a šport 

Predseda komisie: Darina Klebanová 

               Členovia : Ing. Miloš Vrabeľ 

                                 Eduard Cichý 

                                 Peter Ličko  

Komisia majetková - na predaj pozemkov 

Predseda komisie: Pavol Jecuško 

              Členovia :  Juraj Kasarda 

                                 Miroslav Tarabčák 

                                 Ing. Miloš Vrabeľ 

                  

 

10. Schválenie platu starostu obce 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom, 

postavení a platových pomerov starostov obcí a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci rok a 1,65 násobku s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Starosta sa zaväzuje 

pracovať na polovičný úväzok a tým sa zrieka 50% platu a bude aj naďalej pokračovať v podnikaní. 

 

11. Diskusia 
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Starosta obce Bžany sa dohodol s ostatnými poslancami OZ, že ďalšie 2.zasadnutie sa uskutoční dňa 

13.12.2018 o 9.00 hod, schválenie rozpočtu. 

 

12. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním  schválilo program ustanovujúceho zasadnutia 

Hlasovanie: za: 4 - Ing. Miloš Vrabeľ. Juraj Kasarda, Simona Jakubová, Miroslav Tarabčák 

                 proti: 0 

    neprítomná :1 – Darina Klebanová      

  

13. Záver  

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a oznámil, že pracovné veci sa budú riešiť na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.    

 

      Juraj Kasarda                                 Mgr. Viera Štoková                        Miroslav Tarabčák                                                          

overovateľ                                       zapisovateľ                               overovateľ    


