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                                         Obecné zastupiteľstvo 

Beloveža 

Z Á P I S N I C A 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.8.2020 o 17.00 v sále 

Obecného úradu v Beloveži 

                                                                     

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu, so 

stanovením dňa, času a miesta jeho konania 

5. Návrh na schválenie uznesenia 

6. Záver 

 

1. Otvorenie schôdze 

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

 

Starosta obce skonštatoval, že 7 poslanci sú prítomní a obecné zastupiteľstvo je 

rokovania a uznášania schopné. 

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

Hlasovanie: 

Za: 7 Basár,Čičvara, Leškanič, Marko, Nemec, Ščasný, Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Beloveža schvaľuje program rokovania. 
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Otázky k prerokovávanému bodu programu:  

Mgr. Jaroslav Marko navrhol doplniť za bod 3, ako bod 4  návrh na  smernicu o organizácii 

miestneho referenda, k tomu Ing. Martin Nemec vyzval hlavného kontrolóra obce, aby sa vyjadril 

k návrhu Mgr. Jaroslava  Marka. 

Ing. Miloš Mikula upresnil, že organizácia referenda ak má mať vnútornú normu, ktorou sa 

presnejšie určuje vykonanie referenda musí mať charakter všeobecne záväzného nariadenia, nemôže to 

mať charakter smernice.  

Mgr. Jaroslav Marko trval na návrhu, preto starosta obce dal hlasovať o doplnení tohto bodu do 

programu. 

Hlasovanie: 

Za: 3 Marko, Ščasný, Tiš 

Proti: 2 Nemec, Basar 

Zdržal sa: 2 Čičvara, Leškanič 

Neprítomný: 0 
 

 

Návrh na doplnenie programu zasadnutia nebol schválený. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa určil starosta obce Ing. Šťasného, ktorý to odmietol. Následne určil za 

zapisovateľku: Mgr. Zuzanu Kohutovú. 

Za overovateľov zápisnice OZ starosta určil Ing. Martina Nemca a Jána Basara.                                                                 

Hlasovanie: 

Za: 7 Basár,Čičvara, Leškanič, Marko, Nemec, Ščasný, Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0 
 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Nakoľko nebol vyhotovený žiadny návrh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

z dôvodu PN administratívnej pracovníčky obecného úradu, tak starosta vyzval poslancov, či 

majú dotaz k tomuto bodu, keďže hlavný bod bolo vyhodnotenie petície. Nikto z poslancov 

nemal k uvedenému bodu programu žiadne pripomienky. 
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4. Vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu, so 

stanovením dňa, času a miesta jeho konania 

 

Starosta obce vyzval komisiu na overenie petície, aby prítomných oboznámila 

s výsledkom šetrenia. Ing. Ščasný predniesol výsledok z prešetrenia petície v tomto znení: 

             

Dňa 10.06.2020 bola obci Beloveža doručená petícia označením za vyhlásenie 

miestneho referenda v obci Beloveža o odvolaní starostu. 

 

Ustanovená komisia na overenie petície v zložení poslancov obecného zastupiteľstva 

v zložení MUDr. Peter Čičvara, Ing. Daniel Ščasný, Bc. Lukáš Tiš, Mgr. Jaroslav Marko, Ján 

Basár, Ing. Martin Nemec a MUDr. Jozef Leškanič predmetnú petíciu prešetrila a zistila 

nasledovný stav veci: 

 

Komisia sa v prešetrovanom období zaoberala otázkou čí dátum narodenia je povinnou 

súčasťou petície o odvolaní starostu obce. Disponovala dvoma rozdielnymi stanoviskami. 

Prvým stanoviskom bolo stanovisko Úradu vlády SR, odbor petícií, sťažnosti a ostatných 

podaní, sekcia kontroly, v ktorom sa uvádza, že dátum narodenia nie je povinný. Druhým 

stanoviskom bola právna analýza JUDr. JCLic. Tomáša Majerčáka, Phd, v ktorej uvádza, že 

dátum narodenia je povinný údaj. 

 

Vzhľadom na rozdielnosť stanovísk sa členovia komisie tiež zaoberali otázkou 

vypracovania ďalšieho právneho stanoviska k problematike tykajúcej sa chýbajúceho dátumu 

narodenia u osôb podporujúcich podanú petíciu. Šetrením boli zistené skutočnosti, že 

vypracovanie ďalšieho právneho stanoviska by bolo časovo náročne, čo by znamenalo 

nesplnenie zákonom stanovených časových lehôt na vybavenie petície. Všetci prítomní 

členovia komisie sa jednotne zhodli na závere, že ďalšie právne stanovisko sa nebude 

zaobstarávať.  

 

Nakoľko sa členovia komisie nevedeli zhodnúť na jednotnom názore čí dátum 

narodenia je povinnou súčasťou petície o odvolaní starostu obce, pristúpili k hlasovaniu. 5 

členovia komisie: MUDr. Jozef Leškanič, MUDr. Peter Čičvara, Ing. Daniel Ščasný, Jaroslav 

Marko a Bc. Lukáš Tiš sa priklonili k stanovisku komisie: Ing. Martin Nemec a Ján Basár sa 

priklonili k stanovisku JUDr. Tomáša Majerčáka, Phd. 

 

Po tomto hlasovaní Ing. Martin Nemec a Ján Basár s odôvodnením, že petícia nespĺňa 

náležitosti zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, nakoľko chýba dátum narodenia u osôb 

podporujúcich petíciu, konštatovali, že ďalej nebudú pokračovať v overovaní petície. 

Následne členovia komisie: MUDr. Jozef Leškanič, MUDr. Peter Čičvara, Ing. Daniel 

Ščasný, Mgr. Jaroslav Marko a Bc. Lukáš Tiš pristúpili k overovaniu ďalších náležitosti 

doručenej petície. Doručená petícia za vyhlásenie miestneho referenda v obci Beloveža o 

odvolaní starostu obsahovala petičné hárky v počte 12 ks, na ktorých bolo 215 podpisov osôb 

podporujúcich petíciu so 642 oprávnených voličov obce Beloveža. Šetrením petície sa komisia 

uzniesla, že 18 podpisov nespĺňa zákonom dané náležitosti a teda boli vyhlásené za neplatné. 

197 podpisov osôb podporujúcich petíciu boli vyhlásené za platné. Minimálny počet podpisov 

potrebných na vyhlásenie referenda o odvolaní starostu bol 193 podpisov. 
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Výsledok prešetrovania petície: 

 

Na základe vyššie uvedeného bolo členmi komisie MUDr. Jozef Leškanič, MUDr. 

Peter Čičvara, Ing. Daniel Ščasný, Mgr. Jaroslav Marko a Bc. Lukáš Tiš vyhodnotené, že 

podaná petícia na odvolanie starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu spĺňa zákonom stanovené 

podmienky na vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu v zmysle 13a ods. 3 písm. 

a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko petíciou 

o to požiadalo viac ako 30 % oprávnených voličov. Zároveň predmetná petícia je v súlade so 

zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

Ing. Martin Nemec a Ján Basár boli proti s odôvodnením, že petícia je neplatná, 

nakoľko chýba dátum narodenia u osôb podporujúcich petíciu. 

 

Ustanovená komisia na overenie petície za vyhlásenie miestneho referenda v obci 

Beloveža o odvolaní starostu petícií vyhovela. Deň vybavenia petície 14.8.2020. 

 

Na základe vyššie uvedeného komisia požiadala obec Beloveža postupovať podľa § 5 

odsek 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto neprihlásil do 

diskusie, k petícii sa vyjadril samotný starosta obce, ktorý poukázal na poslednú vetu 

stanoviska úradu vlády, že „v súvislosti s Vašou žiadosťou o stanovisko k vyššie uvedenej 

problematike vás upozorňujeme, že nemá právnu záväznosť, ale je  iba usmernením pre 

aplikačnú prax.“ Starosta obce ďalej prečítal vyjadrenie ZMOSu, ktoré písomne požiadal 

o vyjadrenie, či údaj - dátum narodenia je alebo nie je v petícii povinný údaj. Starosta 

zdôraznil v tomto liste hlavne tú časť odpovede ZMOSu, kde sa uvádza, že na petičnom hárku 

je oprávnenou osobou, ten kto dovŕšil 18 rokov, má trvalý pobyt v obci a preto je v odbornej 

literatúre uvedený ako povinný údaj aj dátum narodenia. 

  

Starosta následne vyzval poslancov, aby prečítali dôvody na odvolanie starostu a na 

vyhlásenie referenda. 

 

K tomu sa vyjadril Bc. Lukáš Tiš, že dôvody na odvolanie nemusia byť. Prečítal tiež 

stanovisko ZMOSu, že na odvolanie starostu nepotrebuje obecné zastupiteľstvo v žiadnom 

prípade súhlas starostu, preto nie je potrebné, aby on petíciu uznal, o čom svedčí ustanovenie § 

13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení podľa, ktorého starosta nemôže pozastaviť výkon 

uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce, 

ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je to pre obec nevýhodné tak, že ho nepodpíše 

podľa § 12 odsek 11. Najmä na to, že neuznanie petície nie je a v demokratickej spoločnosti ani 

nemôže byť prekážkou na uskutočnenie miestneho referenda o odvolaní starostu bez ohľadu na 

starostov uvádzaný dôvod nesúhlasu, napríklad údajné formálne pochybenie pri vybavení 

petície, ak by tomu tak bolo inštitút miestneho referenda o odvolaní starostu by stratil 

akékoľvek opodstatnenie nakoľko by umožnil starostom kedykoľvek svojvoľne zabrániť 

zmyslu povahy.  
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Pán starosta hneď na to reagoval, že on sa neodvoláva, ale nikde nebola zmienka o tom, 

že dátum narodenia osoby, ktorá podporuje petíciu nie je potrebný. 

 

Na to Bc. Lukáš Tiš oponoval, že to obsahuje zákon o petičnom práve § 4 ods. 2, kde sa 

píše, osoba podporujúca petíciu je povinná vyplniť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu 

pobytu a svoj podpis. V ods. 4 uvedie osoba podporujúca petíciu svoj trvalý pobyt, namiesto 

adresy pobytu čo sa zmenilo z dôvodu prijatia GDPR. 

V tomto bode vznikajú rozpory, ako podotkol starosta, o tom nehovorí petícia 

o odvolaní starostu. Petícia na odvolanie starostu sa vzťahuje na volebný zákon a voliť môže 

len ten kto má 18 rokov a  z toho zoznamu čo máme k dispozícii nezistíme, že tí ľudia, ktorí sa 

podpísali majú 18 rokov. 

Ing. Martin Nemec skonštatoval, že zákon č. 85/1990 Zb o petičnom práve sa odvoláva 

na ostatné právne predpisy a to zákon o obecnom zriadení a zákon o výkone volebného práva 

na čo vo svojom stanovisku poukazoval aj JUDr. Majerčák, ktorý konštatoval, že zákon 

o petičnom práve je zákon všeobecný, ktorý udáva len základné náležitosti a tie ďalšie 

náležitosti udávajú práve tie iné právne predpisy, na ktoré sa odvolávajú verejné petície. Ing. 

Martin Nemec tiež konštatoval, že požiadal ZMOS o vyjadrenie k danej problematike 

a odpísali mu, že aj napriek nejednoznačnosti v zákone doporučujú uvádzať k takýmto 

petíciam, ako je odvolanie starostu aj dátum narodenia podporovateľov petície. 

Tým, že petície sa píšu z rôznych dôvodov, pri menej závažných dôvodoch  

(napr. výrub drevín) sa nemusí uvádzať dátum narodenia občana, ale petícia o odvolaní starostu 

je vyložene spojená s volebným zákonom a tam je to potrebné, tak skonštatoval pán starosta 

a predniesol aj svoj postoj k celej problematike. Nie je si vedomý, aby niečo nesplnil, porušil 

vo výkone funkcie starostu, za ktorý by mal byť odvolaný a na základe toho sa rozhodol čestne 

bojovať. Keby si bol vedomý nejakého priestupku sám by odstúpil. 

Starosta prítomným vymenoval všetky aktivity, ktoré sa vykonávali počas obdobia, keď 

počas prvej vlny korony všetci pracovali v obmedzenom režime. Všade sa zatvárali fabriky, 

školy, kostoly.... Od 17.03.2020 sa v našej obci robili  nákupy, do každého domu sa zabezpečilo 

jedno rúško, dala sa žiadosť do SP o vrátenie odvodov uzavretých prevádzok, žiadalo sa 

o dokumentáciu o kanalizácii, ktoré bolo úspešné, vypracovanie projektu Maják pre obchod 

a krčmu, zasadilo sa 170 ks stromčekov pri cintoríne, vybavil sa bager za 1euro, projekt pre 

uchádzačov o zamestnanie pre dvoch uchádzačov, projekt verejné osvetlenie, čistenie ozónom 

Domu nádeje a Chrámu, prenájom vlastného  traktora od 08/2019 iba za 100 eur za celý polrok 

od 12/2019, 270 vytiahnutých žúmp, mulčovanie, projekt defibrilátor, posvätenie jedál na 

Paschu, projekt obecný podnik, ktorý v júli oficiálne získal štatút registrovaného sociálneho 

podniku.  

Pani Mihalčinová sa pýtala na to, či bager je funkčný, pán starosta obce jednoznačne 

odpovedal, že áno a je v pláne s ním vykonávať práce po obci. 

Ďalej sa diskutovalo o neotvorení MŠ a ZŠ, kde sa na odporúčanie lekárov starosta 

neobnovil ich prevádzky v júni.  

To sa nakoniec ukázalo ako dôvod na spísanie petície proti starostovi, kde iniciátorom 

bol Peter Kmeť a ako ďalšie dôvody boli uvedené rozviazanie pracovného pomeru 

s pracovníčkami školskej jedálne. 
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Jozef Marko sa pýtal petičnej komisie aké sú dôvody na odvolanie a kto bude hradiť 

náklady na referendum a v prípade, že referendum bude úspešné koľko budú stáť nové voľby? 

Ing. Miloš Mikula odpovedal na túto otázku, že referendum si financuje obec a v prípade ak by 

došlo k novým voľbám tak by to už hradil štát. 

Petičný výbor podľa Bc. Lukáša Tiša nezasadal, poslanci boli poverení iba prešetrením 

petície a uviedol, že dôvody na odvolanie starostu nemusia byť. 

JUDr. Tomáš Soroka sa prihlásil k slovu a skonštatoval, že sa môže ešte hodiny 

diskutovať o tom, či má byť dátum narodenia na petícii, lebo súhlasil so Štefanom Hijom, že  

čo právnik to iný názor, takže položil otázku, či splnila petícia náležitosti a ak, splnila aký je 

postup. Vyhlásil ešte, že na platnosť referenda je potrebných 50% hlasov voličov, čo 

predstavuje cca 300 ľudí. 

Ďalšiu tému otvoril pán Jacák, keď sa pýtal na otázky ohľadom požiarnej zbrojnice. 

Bolo mu podané starostom vysvetlenie k dotácii a činnosti DHZ. 

Po ukončení diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu.   

 

5. Návrh na schválenie uznesenia 

UZNESENIE č. 9/2020 Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža na svojom zasadaní dňa 

31.08.2020 vyhlásilo a schválilo toto uznesenie:  

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie závery komisie na overenie petície tykajúcej sa 

odvolania starostu obce Beloveža zo dňa 14.8.2020 

Hlasovanie: 

Za: 7 Basár,Čičvara, Leškanič, Marko, Nemec, Ščasný, Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0 
 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža vyhlasuje a schvaľuje dátum konania miestneho referenda 

o odvolaní starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu na deň 19.9.2020 od 07:00 hod. do 22:00 hod. v 

budove obecného úradu. 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marko, Ščasný, Tiš, Čičvara, Leškanič 

Proti: 2 Nemec, Basar 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0 
 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža schvaľuje otázku, ktorá bude položená voličom pri konaní 

miestneho referenda: „Ste za odvolanie starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu z funkcie starostu 

obce Beloveža?“ 
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Hlasovanie: 

Za: 5 Čičvara, Leškanič, Marko, Ščasný, Tiš 

Proti: 1 Basár 

Zdržal sa: 1 Nemec 

Neprítomný: 0 
 

 

4. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža schvaľuje spôsob úpravy hlasovacieho lístka tak, že pri 

otázke sa uvedú dve odpovede „1. ÁNO“ a „2. NIE“. Oprávnený volič obce Beloveža na 

hlasovacom lístku zakrúžkuje číslo jeho odpovede tak, že ak na otázku odpovedá „áno“- zakrúžkuje 

číslo „1“ a ak odpovedá na otázku „nie“- zakrúžkuje „2“. Na hlasovacom lístku bude okrem dňa 

konania miestneho referenda, referendovej otázky uvedené aj poučenie o spôsobe hlasovania. 

Každý hlasovací lístok bude opatrený odtlačkom okrúhlej pečiatky obce Beloveža. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Čičvara, Leškanič, Marko, Ščasný, Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Basár, Nemec 

Neprítomný: 0 
 

 

5. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža v zmysle ustanovenia § 11a odsek 6 zákona č. 369/1990 

Zb. zriaďuje komisiu pre miestne referendum z oprávnených voličov obce Beloveža. Referendová 

komisia bude mať 9 členov. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža zriaďuje referendovú komisiu v 

tomto zložení:  

 

a.) Marián Hopko ml.   (náhradník Peter Seman) 

 

b.) Ján Dulenčin  (náhradník Jakub Čegiň) 

 

c. Miroslava Mihalčinová  (náhradník Jana Kosturová) 

 

d.) Miroslava Marková  (náhradník Jozef Marko) 

 

e.) Michaela Janteková  (náhradník Mgr. Kamila Paľovčíková) 

 

f.) JUDr. Katarína Kosturová  (náhradník Jozef Marko) 

 

g.) Mgr. Dana Mikulová  (náhradník Emília Marková) 

 

h.) Štefan Hij    (náhradník Ľuboš Vašenko)  

 

i.) JUDr. Tomáš Soroka  bez náhradníka  

 

 

a určuje deň prvého zasadnutia na 03.09.2020 o 17.30 hod. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 Basár,Čičvara, Leškanič, Marko, Nemec, Ščasný, Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0 
 

 

6. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža súhlasí, aby administratívne záležitosti tykajúce sa 

miestneho referenda o odvolanie starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu zabezpečil obecný úrad 

Beloveža a týmto uznesením taktiež určuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda:  

 

určuje  

za zapisovateľa miestnej referendovej komisie pre referendum o odvolaní starostu obce Beloveža, 

ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2020 Mgr. Zuzanu Kohútovú.  

určuje  

obci Beloveža viesť stály zoznam voličov, ktorý odovzdá miestnej referendovej komisii najneskôr 

jednu hodinu pred začiatkom hlasovania miestneho referenda,  

určuje  

obci Beloveža materiálne zabezpečiť referendum:  

- tlač hlasovacích lístkov, zabezpečiť potrebný počet rovnakého typu obálok formátu A5,  

- zabezpečiť 1 ks hlasovaciu urnu, 1 ks prenosnú urnu a 1 ks urnu na znehodnotené alebo neplatné 

hlasovacie lístky v termíne do 16.09.2020,  

- obci Beloveža zabezpečiť potrebné vybavenie a označenie referendovej miestnosti (štátny znak, 

štátna vlajka, označenie referendovej miestnosti a pod.),  

- obci Beloveža zabezpečiť pečiatku obce pre miestnu referendovú komisiu, ktorou miestna volebná 

komisia označí hlasovacie lístky a obálky v deň konania miestneho referenda (spôsob označenia 

hlasovacích lístkov a obálok určí miestna volebná komisia po vzájomnej dohode) v termíne do 

16.09.2020,  

- zabezpečiť v súvislosti s pandémiou COVID-19 hygienické opatrenia podľa aktuálnych platných 

opatrení (dezinfekčné prostriedky, vstup a pobyt v referendovej miestnosti umožniť len s 

prekrytými hornými dýchacími cestami a pod.).  

určuje  

obci Beloveža zabezpečiť odmeny členom a zapisovateľovi miestnej referendovej komisie podľa 

štátom stanovených platných smerníc,  

určuje  

obci Beloveža zabezpečiť zverejnenie informácie pre obyvateľov o konaní referenda, spôsobe 

hlasovania (podobne ako informácie pre voličov vo voľbách) minimálne 15 dní pred konaním 

referenda na úradnej tabuli a webovej stránke obce.  

určuje  

obci Beloveža pre oblasti neupravené týmto uznesením postupovať podľa ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov (najmä zákona č. 346/1990 Zb., zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe 

vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákona č. 333/2004 Z. z, zákona č. 180/2014 

Z. z.). 

Hlasovanie: 

Za: 6 Čičvara, Leškanič, Marko, Nemec, Ščasný, Tiš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Basár 

Neprítomný: 0 
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6. Záver a ukončenie 

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

 

Zapisovateľ OZ: Mgr. Zuzana Kohutová 

Overovatelia zápisnice: Ing, Martin Nemec 

                                       Ján Basár 

 

  

V Beloveži dňa 18. 10.2020         .................................... 

          starosta Jozef  Kostura 

 

 


