
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 

 

 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 1 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Určenie zástupcu starostu 

9. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ  

11. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Diskusia  

14. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Doterajší starosta Peter Mikula privítal všetkých prítomných a otvoril ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa starosta určil Ing. Martina Nemca. Za overovateľov zápisnice boli určení Ján Basár 

a MUDr. Jozef Leškanič. 

 

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

  

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Katarína Kosturová oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb konaných dňa 10.11.2018 a vydala novozvolenému starostovi (Jozef Kostura) a prítomným zvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva (MUDr. Peter Čičvara, Ing. Daniel Ščasný, Mgr. Jaroslav Marko, Ján Basár, 

Ing. Martin Nemec a MUDr. Jozef Leškanič) osvedčenie o zvolení. Neprítomný poslanec Lukáš Tiš sa 

ospravedlnil, nakoľko v čase konania ustanovujúceho zasadnutia bol pracovne odcestovaný.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Doterajší starosta Peter Mikula vyzval novozvoleného starostu obce, aby vykonal akt zloženiania sľubu. 

Novozvolený starosta Jozef Kostura prečítal zákonom stanovený sľub starostu a podpísal písomne znenie sľubu. 

Následne odstupujúci starosta odovzdal Jozefovi Kosturovi insígnie. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci zložili sľub do rúk novozvoleného starostu obce. Poslanec MUDr. Jozef Leškanič 

prečítal text sľubu, načo prítomní poslanci písomné znenie sľubu podpísali. Starosta všetkým poslancom 

pogratuloval k zvoleniu. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Novozvolený starosta na úvod svojho príhovoru poďakoval občanom za prejavenú dôveru 

v komunálnych voľbách. Ocenil prácu doterajšieho starostu Petra Mikulu v prospech obce a vyjadril 



presvedčenie, že spolu s novozvolenými poslancami sa im podarí pozdvihnúť život a spoločenské dianie v obci 

na kvalitatívne vyššiu úroveň. V ďalšej časti príhovoru sa venoval svojim prioritám v nadchádzajúcom 

volebnom období. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predložil na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktorý poslanci 

jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

8. Určenie zástupcu starostu 

 

Starosta informoval OZ, že za svojho zástupcu ustanovuje Ing. Martina Nemca. 

 

9. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady 

 

Starosta obce navrhol zriadiť obecnú radu a o tomto návrhu dal hlasovať. Poslanci tento návrh 

jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

Za členov obecnej rady starosta obce navrhol poslancov MUDr. Petra Čičvaru, Ing. Martina Nemca 

a MUDr. Jozefa Leškaniča. V následnom hlasovaní poslanci tento návrh jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ  

 

Starosta obce navrhol za poslanca, ktorý bude v prípadoch ustanovených v § 12 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva MUDr. Jozefa Leškaniča a dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci návrh 5 hlasmi schválili, MUDr. 

Jozef Leškanič sa zdržal hlasovania. 

 

11. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov 

Starosta obce odporučil, aby OZ zriadilo len obligatórne komisie, t. j. komisie ktorých zriadenia priamo 

vyplýva z platnej legislatívy a to z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov. Starosta obce navrhol, aby OZ na tomto zasadaní zriadilo len komisiu na ochranu 

verejného záujmu a komisiu na prešetrovanie sťažností, vzhľadom na neprítomnosť poslanca Lukáša Tiša, 

zriadiť a jej predsedu a členov zvoliť až na najbližšom zasadnutí OZ. Hlasovaním, poslanci tento návrh 

jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

 Za členov komisie na ochranu verejného záujmu starosta obce v súlade s čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. navrhol poslancov: MUDr. Petra Čičvara - predseda, Mgr. Jaroslav Marko - člen, Ján 

Basár - člen, Ing. Martin Nemec - člen a MUDr. Jozef Leškanič – člen. O návrhu dal hlasovať. Poslanci tento 

návrh jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

12. Určenie platu starostu obce 

 

Starosta obce informoval OZ, že vzhľadom skutočnosť, že je na úplnom začiatku svojho funkčného 

obdobia, nárokuje si len základný plat, aký mu prináleží v zmysle platnej legislatívy (t. j. v zmysle § 3 a § 4 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedenú skutočnosť nebolo potrebné o určení platu starostu hlasovať. 

 

13. Diskusia 

 

Po naplnení formálnej časti programu dal starosta obce priestor na diskusiu. Občania Ing. Ján Čičvara 

a Pavol Katanik požiadali starostu obce, aby sa detailnejšie vyjadril k jeho zámeru riešiť problém kanalizácie 

obce. Starosta obce a následne aj občan Peter Udič sa zhodne vyjadrili, že ustanovujúce zasadanie OZ, doslova 

niekoľko minút po zložení sľubu novým starostom, nie je vhodnou platformou na otváranie tak zásadnej 

a komplexnej problematiky.   

 

Po ukončení diskusie prečítal zapisovateľ zápisnice Ing. Martin Nemec návrh na uznesenia. Starosta dal 

o predloženom návrhu hlasovať. Poslanci návrh jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 



 

14. Záver 

 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ, poďakoval 

prítomným za účasť a poprial všetkým požehnané Vianoce. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Ing. Martin Nemec ........................................................ 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

MUDr. Jozef Leškanič ................................................... 

 

 

 

Ján Basár ......................................................................... 

 


