
Z Á P I S N I C A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 02.01.2015  o 15.00 hodine v kultúrnom dome. 

 
 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny                                            

 

 
Program zasadnutia: 
 

- Štátna hymna 

1 .  Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej 

       volebnej komisie) 

3.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

4.    Zloženie sľubu poslancov 

5.    Vystúpenie novozvoleného starostu 

6.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného  zastupiteľstva 

7.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

8.    Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

       zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

       veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

9.  Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba 

       ich  predsedov, prípadne ďalších členov komisií 

10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenia 

13. Záver. 

 

 

Ad 1: Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva  začalo slovenskou štátnou 

hymnou a následne ho oficiálne otvorila starostka obce Mária Kendralová, ktorá privítala prítomných 

a odovzdala slovo predsedovi miestnej volebnej komisie Karolovi Škvarekovi.   

 

Ad 2: Predseda miestnej volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

obce konaných 15.11.2014. Následne odovzdal novozvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení a poprial im vo výkone ich funkcií veľa 

úspechov.   

 

Ad 3: Novozvolený starosta obce PhDr. Marián Brnušák zložil zákonom predpísaný sľub, ktorého 

znenie prečítal a následne sa pod jeho písomné vyhotovenie podpísal, čím sa ujal funkcie vo 

volebnom období 2015-2018. Podpísaný sľub starostu tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ad 4: Poslanec PhDr. Marián Brnušák prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

a následne sa všetci zvolení poslanci podpísali pod jeho písomné vyhotovenie, čím sa ujali svojich 

funkcií. Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ad 5: Po zložení sľubov vystúpil so svojim príhovorom starosta obce. Stručne v ňom zhodnotil 



končiace sa volebné obdobie a vyjadril presvedčenie, že novozvolené obecné zastupiteľstvo bude 

pokračovať vo všetkom dobrom, čo dokázalo to končiace a že všetci poslanci dokážu v zmysle pred 

chvíľou zloženého sľubu povýšiť záujmy obce nad všetky ostatné záujmy.  Poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva poprial veľa úspechov. Viď príloha. 

 

Ad 6: Starosta obce konštatoval, že zo 7 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7, teda 

zasadnutie je schopné rokovať a uznášať sa. Následne prečítal návrh programu zasadnutia a keďže 

neboli žiadne návrhy na jeho zmeny alebo doplnenie vyzval poslancov na jeho schválenie. Program 

bol následne schválený s nasledovným výsledkom hlasovania: Prítomní -7, za -7, proti -0, zdržal sa -

0.  Následne starosta určil Mgr. Helenu Harmatovú za zapisovateľku zápisnice,  a Jána Korčeka  a 

Dušana Kalisa  za overovateľov zápisnice a uznesenia. 

 

Ad 7: Poslanci prerokovali potrebu poverenia poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Na návrh starostu sa zhodli, že povereným poslancom bude Peter Hulák, pričom výsledok 

hlasovania za toto uznesenie bol nasledovný: prítomní -7, za -7, proti -0, zdržal sa -0. 

Za  zástupcu starostu,  novozvolený starosta  poveril Jána Korčeka. 

 

Ad 8:     V ďaľšom bode starosta navrhol zriadenie obecnej rady v zložení: zástupca starostu obce 

Ján Korček, Dušan Kalis a Peter Hulák. 

 

Ad 9: V bode poslanci prerokovali potrebu zriadenia  dočasných komisií pre toto rokovanie. Za 

členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie navrhujem: 

 Mgr. Helenu Harmatovú – za predsedu a Marián Šprlák za člena návrhovej komisie. 

 Máriu Skorušovú – za predsedu a Jána Korčeka za člena mandátovej komisie. 

 Dušana Kalisa– za predsedu a Annu Harmatovú za člena volebnej komisie. 

Z prítomných 7 poslancov "za" hlasovalo 7 poslancov. 

 

Po tomto sa poslanci rozhodli zriadiť 5 stálych komisií. Starosta priblížil prítomným náplň  činnosti 

komisií a poslanci rozhodli, že voľba členov bude verejná. 

     -    Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva : predseda komisie: Dušan 

 Kalis, členovia: Marián Šprlák, Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová. 

      - Komisia ochrany verejného poriadku a prešetrvania sťažnosti: predseda: Jozef Planieta, 

 členovia: Mária Skorušová a Anna Harmatová 

 Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu: predseda komisie: Anna Harmatová a  Peter 

Hulák, členovia: všetci poslanci 

 Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda:  Peter Hulák, členovia: Ján Korček a 

Anna Harmatová. 

 Komisia sociálna, finančná a pre správu majetku obce: predseda: Mgr. Helena Harmatová, 

členovia: Ľubomíra Kalisová, Mária Kendralová a Marián Šprlák. 

 

Mandátová komisia konštatovala, že všetci navrhnutí členovia spĺňajú podmienku byť volení a po 

vykonaných verejných voľbách volebná komisia konštatovala, že voľby prebehli podľa platných 

zásad a ich výsledky sú platné.  Výsledok hlasovania za príslušné uznesenia: Prítomní -7, za -7, proti-

0, zdržal sa -0. 

 

Ad 10: Starosta obce informoval poslancov o platnej právnej úprave odmeňovania starostov v zmysle 

zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov a potrebe určenia platu na ustanovujúcom zasadnutí. 

Na rokovanie bol starostom predložený návrh na určenie základného platu bez zvýšenia v zmysle §4 

ods.2. V rozprave k bodu najprv vystúpila poslankyňa Mária Skorušová, ktorá navrhla schválenie 



platu v základnej výške určenej zákonom. 

Následne vystúpil poslanec Marián Šprlák spolu s poslancom Jánom Korčekom, ktorí navrhli, aby 

bol plat navýšený o 25%. V júni 2015 navrhli opätovne prerokovať plat starostu. 

Starosta obce nesúhlasil s návrhom o navýšenie platu o 25%. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh poslankyne Skorušovej, ktorá navrhla plat v základnej výške: 

Prítomní: 7, za -3, proti- 4, zdržali sa – 0. 

Keďže prvý návrh neprešiel starosta dal hlasovať za druhý  návrh poslancov Šprláka a Korčeka.  

Schválený výsledok hlasovania bol nasledovný: 

Prítomní: 7, za -4, proti- 0, zdržali sa – 3 (Skorušová M., Hulák P., Kalis D.) 

Mesačný plat  zaokrúhlený na celé euro nahor je schválený vo výške 2 040 €. 

 

Ad 11: V diskusii vystúpili: 

 

- vdp.Dušan Škrabek so svojim príhovorom, kde všetkých poslancov vyzval k zodpovednosti, 

diskrétnosti, aby si vážili dôveru voličov a funkciu poslanca brali predovšetkým ako službu nie 

ako honor a každému poslancovi aby išlo o spoločne dobro. 

 

Vzhľadom k tomu, že nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu ukončil.    

 

Ad 12: Návrh na uznesenie prečítala za návrhovú komisiu Mgr. Helena Harmatová. Uznesenie bolo  

schválené s nasledovným výsledkom: Prítomní -7, za-7, proti-0, zdržal sa -0. 

 

Ad 13: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol týmto vyčerpaný, starosta obce poďakoval 

všetkým prítomným  za aktívnu účasť, poprial ešte  príjemné prežitie v spoločnosti pozvaných hostí 

a tak zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.   

 

 

V Hladovke 02.01.2015 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová           ______________________ 

 

 

Overili:  Ján Korček              ______________________ 

 

                         Dušan Kalis             ______________________ 

 

 

 

 

      PhDr. Marián Brnušák 

            starosta obce 

                                             

 

 

                  


