
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beloveži zo dňa 28.11.2022 

1. Otvorenie  
 
Dosluhujúci starosta Jozef Kostura otvoril zasadnutie a privítal prítomných poslancov        
a občanov obce. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 
Dosluhujúci  starosta určil za zapisovateľa  Michala Semanišina a za overovateľov Jána Basara 
a Mudr. Jozefa Leškaniča. 
 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a výsledkov volieb poslancov Obecného zastupiteľstva 
(ObZ) 
 
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie JUDr. Katarína Marko Kosturová oboznámila 
prítomných s výsledkami volieb konaných dňa 29.10.2022. 
 
Novým starostom obce je na základe výsledkov volieb Mgr. Jaroslav Marko (248 hlasov) 
 
Noví poslanci ObZ za obec Beloveža: Peter Mikula (215 hlasov), Mgr. Ján Dulenčin (210 
hlasov),  Mgr. Jaroslav Marko (204 hlasov), Ján Basár (201 hlasov), Mgr. Dana Mikulová (201 
hlasov),MUDr. Jozef Leškanič (188 hlasov), Michal Semanišin (183 hlasov). V súvislosti s tým, 
že sa Mgr. Jaroslav Marko stal starostom, poslancom sa z pozície náhradníka stal Jozef Soroka 
(182 hlasov). 
 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  
 
Dosluhujúci starosta Jozef Kostura požiadal novozvoleného starostu Mgr. Jaroslava Marka 
o zloženie sľubu starostu obce. 
Novozvolený starosta Mgr. Jaroslav Marko zložil sľub starostu obce, ktorý následne potvrdil 
svojim podpisom. Dosluhujúci starosta mu odovzdal insígnie. Následne sa Jozef Kostura vzdal 
funkcie konateľa Obecného podniku (ObP), čo aj preukázal notársky overenou listinou. 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Novozvolení poslanci zložili sľub, ktorý následne potvrdili svojim podpisom. Dosluhujúci 
starosta odovzdal novozvolenému starostovi  Osvedčenie o zvolení za starostu obce. 
Novozvolený starosta Mgr. Jaroslav Marko odovzdal prítomným novozvoleným poslancom  
Obecného zastupiteľstva:  Peter Mikula, Mgr. Ján Dulenčin, Ján Basár , Mgr. Dana Mikulová, 
MUDr Jozef Leškanič, Michal Semanišin, Jozef Soroka Osvedčenie o zvolení sa poslancov 
Obecného zastupiteľstva. 
 

6. Vystúpenie starostu obce  
 
Starosta obce Mgr. Jaroslav Marko predniesol príhovor k prítomným poslancom 
a obyvateľom obce. V príhovore sa poďakoval za účasť a prejavenú dôveru, ktorú mu voliči 
dali na nasledujúce 4 ročné obdobie. Ubezpečil aj občanov ktorí mu svoj hlas nedali, že 



v úzkej spolupráci s poslancami Obecného zastupiteľstva sa bude snažiť dôsledne napĺňať 
slová „VEREJNÁ SLUŽBA“, a načúvať a realizovať podľa možnosti potreby a požiadavky 
všetkých občanov. 
 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
 
Starosta Mgr. Marko  sa ujal slova a dal prítomným poslancom hlasovať za program 
Obecného zastupiteľstva. 
 
                         Za: 7                              Proti: 0                          Zdržal sa:0 
 

- Poslanec Peter Mikula žiadal doplniť program o body:  
1. Zmena konateľa Obecného podniku 
2. Zriadenie inventarizačnej komisie, pretože novozvolený starosta neprevzal majetok obce, 

ale len insígnie, pečiatky a kľúče. 

Za tento návrh dal starosta hlasovať poslancom: 

                          Za: 4                             Proti:0                                  Zdržal sa: 3 

8. Určenie zástupcu starostu obce  
 
Za zástupcu starostu obce si určil starosta Mgr. Marko poslanca Petra Mikulu. 
 

9. Zriadenie Obecnej rady a voľba členov Obecnej rady  
 
Starosta navrhol za členov Obecnej rady týchto poslancov:  Peter Mikula, Michal Semanišin 
a Mgr. Ján Dulenčin. Následne sa uskutočnilo hlasovanie: 
 
                        Za: 7                                 Proti: 0                                Zdržal sa: 0 
 

10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 
Za poslanca, ktorý bude v prípadoch v § 12 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia ObZ navrhol starosta 
Mgr. Marko poslanca Mgr. Dulenčina. Starosta dal za tento návrh hlasovať:  
 
                          Za:7                                Proti:  0                                Zdržal sa: 0 
 

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov  
 
Starosta obce Mgr. Marko odporučil, aby sa na ustanovujúcom ObZ zriadili dve komisie, ktoré 
vyplývajú z platnej legislatívy: Ústavného zákona č. 357/2004 Zb. O ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 
9/2010 Zb. O sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 
Do prvej komisie starosta navrhol poslancov :Mgr. Ján Dulenčin, Ján Basár, MUDr. Jozef 
Leškanič, Michal Semanišin. Následne  o tomto návrhu dal hlasovať:  
 



                 Za: 7                                       Proti: 0                                           Zdržal sa: 0 
Do druhej komisie starosta navrhol poslancov: Mgr. Ján Dulenčin, Jozef Soroka, Ján Basár. Za 
tento návrh sa uskutočnilo hlasovanie:  
 
                            Za: 7                                  Proti: 0                         Zdržal sa: 0  

12. Určenie platu starostu obce  
 
Starosta Mgr. Marko sa vyjadril v tom zmysle, že keďže je to jeho prvé volebné obdobie 
nárokuje si iba základný plat, aký mu prináleží v zmysle platnej legislatívy. 
 

13. Rôzne  

Novozvolený starosta Mgr. Jaroslav Marko sa poďakoval bývalým poslancom a starostovi za 
doterajšiu činnosť.  
 
Bývalý starosta Jozef Kostura povedal, že funkciu konateľa Obecného podniku vykonával bez 
nároku na plat a odmenu, že za zriadenie Obecného podniku nebola vystavená žiadna 
faktúra,  a že to sú benefity, ktoré on vedel zabezpečiť a ktoré dnešným dňom končia. 
Zhodnotil svoje 4-ročné obdobie na úrade. 
 
Občan obce Pavol Katanik poznamenal že schôdza sa nesie v rozhorčenej atmosfére. Patrilo 
by sa trochu slušnosti, nech si poslanci zablahoželajú a nech sa dajú dokopy. Pýtal sa, prečo 
sa dnešná schôdza nevyhlásila vo verejnom rozhlase, ale že keď príde predavač z Poľska tak 
to sa vyhlásiť vie. Bývalý starosta Jozef Kostura reagoval poznámkou, že je to zverejnené na 
internete. Pavol Katanik namietal, že ale nie všetci občania sú na internete a vedia s ním 
pracovať, a že načo máme potom rozhlas.  
 
Občan Martin Nemec zdôraznil, že zákon nepozná pojem „verejná schôdza“, a že každá 
schôdza je verejná. Občania na to reagovali rozhorčene, že nikto nevedel kedy sú schôdze. 
 
Starosta Mgr. Marko počas diskusie podotkol, že ako spomínal bývalý starosta Jozef Kostura 
majetok obce je 1 147 183 €, takže si nevie predstaviť prebrať takýto majetok za jeden deň. 
Jozefovi Kosturovi navrhol, aby sa majetok prebral postupne od pondelka, že má týždeň 
dovolenku. Jozef Kostura povedal, že to stačí prebrať v pondelok 28.11. od rána. Tiež 
povedal, že ako to mali prebrať cez týždeň, keď až dnes bola poobede audítorka a doniesla 
účtovnú a konsolidovanú závierku. 
 

14. Zmena konateľa obecného podniku 
 
Starosta Mgr.  Marko požiadal prítomných poslancov, aby navrhli nového konateľa Obecného  
podniku. Poslanec Mikula podotkol, že už dával návrh na zmenu programu ohľadom tohto 
bodu. Poslanec Mgr. Dulenčin navrhol za konateľa obecného podniku starostu obce Mgr. 
Marka. Starosta dal za tento návrh hlasovať: 
 
                      Za: 7                        Proti: 0                               Zdržal sa: 0 
 
 
 



 
15.  Inventarizačná komisia 

 
Starosta Mgr. Marko navrhol Inventarizačnú komisiu v zložení: Peter Mikula, Michal 
Semanišin, Peter Červeňak,  Ján Basár, Jozef Storinský, Peter Storinský.  
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Miloš Mikula informoval starostu, že doplňujúce body programu 
sú v kompetencii starostu obce a nie je potrebné o nich hlasovať. Aj napriek tomu dal 
starosta za tento návrh hlasovať: 
 
                          Za: 4                                Proti: 0                      Zdržal sa: 3 
 

       16. Záver 

Starosta Mgr. Marko sa poďakoval bývalým poslancom a  bývalému starostovi a novému 
zastupiteľstvu poprial všetko dobré s nádejou splnenia všetkých plánov. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:                                                                                Overovatelia:  

Michal Semanišin.......................................                        Ján Basar................................................... 

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


