
52                                          Obecné zastupiteľstvo 

Beloveža 

Z Á P I S N I C A 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.9.2020 o 17.00 

v zasadačke Obecného úradu v Beloveži 

                                                                     

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda o odvolaní starostu obce Beloveža Jozefa 

Kosturu   

5. Rôzne  

6. Záver  

  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 22.09.2020 z dôvodu vyhlásenia výsledkov 

miestneho  referenda o odvolaní starostu obce Beloveža. 

 

 

 

  

                                                                 Jozef Kostura  

                                                                                                    starosta obce  
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1. Otvorenie schôdze 

 

Po prezentácii prítomných, starosta obce privítal poslancov a hostí na schôdzi OZ.  

Starosta obce skonštatoval, že 4 poslanci sú prítomní a obecné zastupiteľstvo je rokovania 

a uznášania schopné. 

Oboznámil prítomných s programom schôdze a dal hlasovať o schválení programu. 

 

2. Schválenie programu OZ 

Starosta obce dal hlasovať za návrh programu rokovania. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Beloveža schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. M.Nemec, J.Basár, MUDr. P.Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Otázky k prerokovávanému bodu programu:  

Starosta obce navrhol doplniť za bod č. 4, ako bod č. 5 schválenie menovacieho dekrétu veliteľa 

hasičskej jednotky DHZ obce Beloveža. Za rozšírenie programu o tento bod hlasovali 

nasledovne: 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. M. Nemec, J. Basár, MUDr. P. Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

Za zapisovateľa zápisnice OZ starosta určil: Mgr. Zuzana Kohutová 

Za overovateľov zápisnice OZ starosta určil: Ján Basár 

                                                                        MUDr. Peter Čičvara 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. M. Nemec, J. Basár, MUDr. P. Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
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4. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda o odvolaní starostu obce Beloveža 
Jozefa Kosturu   

 

Predsedníčka referendovej komisie Mgr. Dana Mikulová sa ospravedlnila 

z dôvodu pracovných povinností a na OZ sa nedostavil ani podpredseda referendovej 
komisie Ing. Ján Dulenčín.  

Keďže sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva zúčastnili dvaja členovia 

referendovej komisie a to JUDr. Katarína Kosturová a JUDr. Tomáš Soroka požiadal pán 

starosta, aby oboznámili zúčastnených s výsledkom referenda. 

JUDr. Katarína Kosturová oboznámila zúčastnených s výsledkom referenda o 

odvolaní starostu obce Beloveža. 

Deň konania referenda: 19.09.2020  

Čas začiatku hlasovania: 7.00 hod  

Čas ukončenia hlasovania: 22.00 hod  

Znenie otázky : „Ste za odvolanie starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu z funkcie 

starostu obce Beloveža?“  

V okrsku č. 1 obce Beloveža sa zistili tieto výsledky:  

Počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie : 646  

Počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky : 195  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov : 195  

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov : 167  

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov : 28  

Volebná účasť : 30,19 %  

Počet hlasov „ÁNO“ : 161 hlasov = 24,92 %  

Počet hlasov „NIE“ : 6  

Stručná správa o obsahu sťažností, ktoré boli podané a uznesení, ktoré k nim komisia 

prijala je uvedená v prílohe 1 zápisnice na 1 liste.  

Z celkového počtu 9 členov referendovej komisie bolo prítomných 9 členov.  

Zápisnica vrátane príloh, bola členmi okrskovej komisie pre referendum prečítaná a 

uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy.  



Miestne referendum je neplatné, nakoľko sa ho nezúčastnila aspoň polovica 

oprávnených občanov.  

Predseda okrskovej komisie : Mgr. Dana Mikulová  

Podpredseda okrskovej komisie : Mgr. Ján Dulenčin 

 

OZ berie na vedomie vyhlásenie výsledkov miestneho referenda o odvolaní 
starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu   

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. M. Nemec, J. Basár, MUDr. P. Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

Diskutovať sa začalo hlavne o dvoch prípadoch, ktoré zaznamenala referendová 

komisia na Referende o odvolaní starostu a ktoré boli zaznamenané v stručnej správe o obsahu 

sťažností. 

V dvoch prípadoch išlo o napomáhanie vypĺňania referendového lístka rodinnými 

príslušníkmi, ktoré nebolo vopred ohlásené komisii. Nielen v našej obci, ale aj v iných obciach 

a pri iných voľbách je takáto úroveň hlasovania.  

Ďalšou zaznamenanou správou o sťažnosti bola výzva predsedníčky komisie Mgr. Dany 

Mikulovej, aby sa členovia komisie nevzďaľovali posledné dve hodiny pred ukončením 

hlasovania z referendovej miestnosti. 

Pán starosta sa zapojil do diskusie, pretože jeho sa to referendum týkalo najviac dal si 

spraviť ústavno-právny výťah o miestnom referende.  

Nakoniec vyzval poslancov, ktorí činili kroky proti starostovi a priamo sa zapojili do 

Referenda o odvolaní starostu tým, že podpísali petíciu a vyvesili na svoju bránu baner, len 

s jednou možnosťou hlasovania a to, že sú za odvolanie starostu, aby prebrali zodpovednosť za 

svoje činy a zvážili svoje zotrvanie na postoch poslancov. Poslanci, ktorých sa to konkrétne 

týkalo neboli na OZ, vopred sa ospravedlnili. 
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5. Schválenie menovacieho dekrétu veliteľa hasičskej jednotky DHZ obce Beloveža  

OZ schvaľuje Petra Červeňáka za veliteľa hasičskej jednotky DHZ obce Beloveža dňa 

22.9.2020 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. M. Nemec, J. Basár, MUDr. P. Čičvara,  

MUDr. J. Leškanič 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Obecné zastupiteľstvo 

Beloveža 

 

6. Rôzne 

 

Ako prvá odznela otázka na JUDr. Tomáša Soroku, či má vedomosť o tom, že sa 

kupovali hlasy na referendum za odvolanie starostu po 5 eur. JUDr. Soroka to poprel a nemal 

o tom žiadnu informáciu. 

V diskusii sa opätovne upriamila pozornosť na referendum, kde je podozrenie z toho, 

že niektorí ľudia, ktorí sa zúčastnili na referende boli ovplyvňovaní pri hlasovaní. 

 

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a oficiálne ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

 


