
ZÁPISNICA Z USTANOVUJÚCEHO ZASADANIA OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 13.11.2022 

 

Navrhovaný program : 

1. Otvorenie a procedurálne náležitosti 

2. Oznámenie výsledkov volieb starostu 

3. Oznámenie výsledkov volieb obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

5. Vystúpenie starostu 

6. Schválenie programu 

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

zasadnutia 

8. Zriadenie komísií, určenie ich práce, voľba predsedov a členov 

9. Schválenie návrhu právnych služieb 

10. Záver 

 

K bodu 1. : Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie.Za zapisovateľku je určená 

Gabriela Kurová, privítanie kontrolóra a predsedu volebnej komísie Mateja Miška. 

 

K bodu 2. : Výsledky volieb : za starostu obce bol zvolený -  p. Ing. Miroslav  Mikeľ 

 

K Bodu 3.: za poslancov obecného zastupiteľstva :Bc. Eva Gumanová a Oľga Lattová s 

rovnakým počtom hlasov - 42, Peter Jurč - 38 hlasov, Marcel Guman - 35 hlasov , Juraj 

Husák - 34 hlasov. 

Ostatní nepostupujúci budú náhradníci. 

 

K bodu 4.: Zloženie sľubu : pán starosta sa postavil a prečítal sľub, ďalej všetci novozvolení 

poslanci a všetci svoj sľub potvrdili vlastnoručným podpisom. 

Pán starosta sa všetkým poďakoval. 

- p. kontrolór : " chcem vám iba pripomenúť zákon o ochrane osobných údajov, informácie 

ohľadom toho, že týmto sľubom vlastne musíte aj toto dodržiavať ohľadom všetkých, s 

ktorými prídu do styku." 

 



K bodu 5.: príhovor p. starostu. 

- p. starosta poveril p. M. Gumana ako zástupcu starosty 

p. Eva Gumanová bude mať na starosti kuchynku 

p. J. Husák bude mať na starosti Dom Nádeje 

p. P. Jurč  bude mať na starosti cintorín 

p. O. Lattová bude mať na starosti časť Grodzín 

p. M. Guman bude mať na starosti ešte časť Kolónia. 

 

K bodu 6. : Program je schválený 5:0 

 

K bodu 7. :  Touto úlohou môže byť poverený zástupca p. M. Guman. 

K bodu 8. :  

- p. kontrolór : " Musíte si zriadiť komisiu : Ochrana verejného záujmu. Určite si predsedu". 

- p. starosta : " Nech sa páči, určite si predsedu"! 

Predsedom sa stal p. M. Guman. 

- p. starosta : " p. M. Guman sa stal predsedom, ostatní ste  členovia." 

-p. kontrolór : "  Ochraňovať verejný záujem, majetkové priznanie od pána starostu, nabudúce 

vám môžem zaslať celú náplň práce, ak chcete, napr. p. starosta niečo urobí, príde podnet, tak 

treba konať hneď! 

K bodu 9. :  Schvaľovanie návrhu právnych služieb. 

P. starosta :" Ideme do súdneho sporu o práce naviac pri DS - firmy Zemopel. Každá práca 

naviac musí byť v zmluve, má byť zaznačená aj v denníku. Tieto práce tam niesú, napriek 

tomu chcú zaplatiť 13.800,- €. Porušili zmluvu, tak preto nechcem platiť!! Obávam sa toho, 

poviem pravdu, nie som právnik, tak radšej zaplatím 30,- € právnikovi a budeme mať pokoj. 

Podávame odpor, takže výdavky s tým spojené ideme schvaľovať. Aby obec nemala 

problémy. " 

- p. kontrolór :" My vlastne neviem či budeme v celej výške ospravedlnení, boli sme 

bezdôvodne obohatení, takže môže byť problém s tým! " 

- p. J. Husák :" Kto bol stavebný dozor? " 

- p. starosta :" Oni mali svoj dozor! " 

- p. kontrolór :" Budú možno 2 konania, no ak by sme teraz zaplatili, tak by sme vlastne 

porušili zmluvu! " 

- p. Lattová :" Za každé konanie bude ten režijný paušál? " 



p. starosta : " Nie, za ten súdny spor iba. Toto je iba z tej sumy nejaké percento,  oni majú 

určené (13.800,-€). 

- p. P. Jurč : " No môže sa to ťahať neviem koľko a za každý súd budeme platiť!" 

- p. starosta :" Áno, no nemusíte sa báť, je to odborník, inak budeme platiť 13.800,-€. 

- p. J. Husák :" Teraz vlastne hlasujeme za to, že nás bude zastupovať? " 

- p. starosta :" Áno. " 

- p. J. Husák : " Neviem o aké práce vlastne ide, môžte nás poinformovať? " 

Pán starosta poinformoval zástupcov obce. 

- p. starosta : " Teraz je to len o tom, že podávame odpor, nič konkrétne zatiaľ." 

- p. kontrolór :" Možno by bolo dobre, ak by nás prišiel poinformovať sám o prácach, o 

cenníku  jeho prác a nákladov. " 

- p. P. Jurč : " Nič není v denníku?" 

- p. starosta : " Nie, ani bodka! Tak uvidíme. Ja som ho informoval, že nech sa drží projektu! 

Ten odpor musíme podať do troch dní." 

Hlasovanie : 4:1 za. 

Plánovanie rozpočtu : - p. starosta :" Ďalej čo nás čaká :  TKO nám pôjde hore o 70 %. Asi na 

17,- € na osobu. Tak to bude asi všade. 

- p. Kontrolór : " Neplatičov nemáme?" 

- p. starosta : " Nie." 

- p. O. Lattová : " Nebude sa dať vrátiť lístky? Mne stačí iba pár vývozov, ja všetko triedim. " 

- p. starosta : " Nie, môžme napr. dať každé 3 týždne  vývoz, jedine tak môžme ušetriť trošku.  

Porozprávame nabudúce.  

Ďakujem za účasť." 

Po poďakovaní prítomným za účasť pán starosta ukončil zasadanie. 

 

 

Zápisnicu vyhotovila:   Gabriela Kurová 


