
                                                     Z á z n am 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. decembra 2018. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Ing. Milan Mizera 

                p. Ján Tarana 

                p. Anna Ďuratná 

                p. Martin Kuchta 

                p. Karol Šamaj 

                p. Martin Turčák 

                p.  Mgr. Jaroslav Tarana 

 

                p. Ing. Stanislav Jančiga – kontrolór obce 

 

Ďalší prítomní: p. Stanislav Surovčák,  

                         p. Švaňová Anna, p. Šošková Dana 

 

 

 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a voľby  

                4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

                5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 

                6. Vystúpenie starostu obce 

                7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

                8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

                9. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri                            

                    výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej   

                    členov 

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

              11. Schválenie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

                    v súlade so zmenami § 12 zákona o obecnom zriadení 

              12. Schválenie poslanca OZ, ktorí bude poverený sobášením v zmysle § 4 odst. 1  

                    Zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

              13. Určenie platu starostu obce 

              14. Rôzne 

              15. Diskusia 

              16. Záver. 

 

 

 



   

 

1. Otvorenie 

Dnešné zasadnutie viedol starosta obce Radoslav Ďuroška, privítal prítomných 

všetkých prítomných a poprosil p. predsedníčku okrskovej volebnej komisie, aby 

oboznámila prítomných o výsledku volieb.                                          

p. Ing. Alena Myšiaková, ktorá bola predsedom volebnej komisie prítomných 

informovala o výsledku volieb do samosprávy obce. 

 

2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

Starosta obce prečítal sľub starostu obce a následne  sľub potvrdil svojím podpisom 

pod text sľubu. 

3. Novozvolený starosta vyzval novozvolených poslancov k zloženiu sľubu a k jeho 

podpisu, vo svojom príhovore poďakoval odchádzajúcim poslancom za ich prácu, 

oboznámil nových poslancov o pokračujúcich bodoch programu, program bol 

jednohlasne schválený. 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie: 

- mandátová komisia – p. Ďuratná, p. Turčák 

- návrhová komisia -    p. Šamaj, p. Ing. Mizera 

- zapisovateľka -          p. Šošková 

- overovatelia  -            p. Kuchta, Mgr. Tarana 

Kontrolór obce vysvetlil, k čomu je potrebná mandátová komisia. 

5. Zriadenie komisie verejného záujmu  

- Starosta obce navrhol do tejto komisie, ktorá je určená zákonom poslancov – 

p. Kuchtu, p. Ing. Mizeru, p. Mgr. Tarana . 

Jednohlasne schválené. 

- do komisie verejného poriadku navrhuje – Mgr. Taranu Jaroslava, 

- komisia školstva – p.Ing. Mizeru Milana, 

- finančná komisia – p. Turčáka Martina, 

- kultúrna komisia – p. Ďuratnú Annu, 

- komisia život. prostredia – p. Taranu Jána 

- Mgr. Tarana Jaroslav – navrhuje, keď doteraz komisie neboli, nie je potrebné ju  

  zriadiť, ak ju budeme v budúcnosti potrebovať, tak potom sa môže zriadiť, 

- p. kontrolór obce vysvetlil, že všade tieto komisie fungujú, 

- Ing. Mizera – navrhuje, premyslieť si do budúceho zastupiteľstva tieto komisie 

                      do budúceho zastupiteľstva . Jednohlasne schválené. 

6. Starosta obce navrhuje na zvolávanie OZ p. Karola Šamaja v prípade neprítomnosti 

starostu. 

- Ing. Mizera – nie je to potrebné schvaľovať, ak sa 3/5 väčšina poslancov dohodne 

                       môže zvolať zastupiteľstvo, 

7. Starosta obce navrhol poslanca, ktorí bude poverený sobášením v zmysle § 4 odst. 1 

Zákona 36/2005 Z.z. o rodine – p. Karola Šamaja. 

Jednohlasne schválené. 



 

8. Určenie platu starostu obce 

- p. kontrolór obce vysvetlil určenie platu starostu obce podľa zákona, 

p. Turčák, nevieme aký máme rozpočet, 

p. Ing. Mizera – vychádza zo správy kontrolóra, že tu bolo porušenie zákona, ak  

                           budeme vidieť výsledky môžeme zvýšiť aj  % tá k platu, 

Mgr. Tarana – ak boli nejaké pochybenia, rád by si to pozrel, 

p. kontrolór – základný plat patrí starostovi zo zákona 

- odmena bude starostovi schválená až po schválení rozpočtu. 

Jednohlasne schválené. 

Starosta požiadal prítomných poslancov stretnúť sa 14.12. – v piatok o 18.00 hod. prejsť si 

návrh rozpočtu. 

- Ing. Mizera – dohodneme sa min. každé 2 mesiace zvolať obecné zastupiteľstvo, 

vždy párny mesiac, posledný piatok v mesiaci, ďalší návrh by mal – stretáva sa 

s občanmi od ktorých sa dozvedá, že poslanci nechcú niečo schváliť, a tak 

navrhuje, aby z každého obecného zastupiteľstva bol obrazovo zvukový záznam, 

ktorý bude zverejnený na webovej stránke, navrhuje zakúpiť 2 kamery, aby si to 

občania mohli pozrieť, odrazu sa to môže zakomponovať do rozpočtu, ešte mu tu 

chýba rozdelenie obvodov. 

Starosta obce – rozdelenie obvodov bude na budúcom zastupiteľstve, poďakoval 

prítomným poslancom a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: p. Martin Kuchta 

                                       p. Mgr. Jaroslav Tarana  


