
Z á p i s n i c a 
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 10. Decembra 

2010 v Rekreačnom zariadení v Priedhorí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Otvorenie 
Starosta obce p. Michal Ušiak otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ privítal predsedu miestnej 
volebnej komisie p. Ing. Mičekovú Alicu , novozvolených poslancov  a ostatných hostí. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce za zapisovateľku stanovil p. Ďurišovú Evu 
Za overovateľov zápisnice stanovil p. Dušana, Jance a Jozefa Kozáka. 
 

3. Oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 
Predseda miestnej volebnej komisie - p. Mičeková Alica informovala o výsledkoch volieb do 
orgánov samosprávy – Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci tvorí 
prílohu zápisnice. 

 V zozname voličov bola zapísaných  1565 voličov 
 Volieb sa zúčastnilo 946 voličov 

 
 Výsledky komunálnych volieb na        

a) Voľba   starostu obce : 
Ing. Ján Ján Janiga získal 283 hlasov 
Michal Ušiak získal 641 hlasov 
 
 
b) Voľba poslancov do OZ 

- volebný obvod 1. 
Stanislav Dolinka – 430 hlasov 
Anton Valášek  - 374  hlasov 
Dušan Jance – 323 hlasov 
Jozef Kozák  - 300 hlasov 
Ing. Peter Kvaššay -266 hlasov 
Ing. Anna Matušová – 254 hlasov 
Ing. Rudolf Zaťko  - 209 hlasov 

- volebný obvod č. 2 
Ing. Ján Janiga – 63 hlasov 
PharmDr. Mária Toporová – 56 hlasov 
Ing. Mičeková informovala  ustanovujúce zasadnutie, že p. Ing. Zaťko Rudolf za vzdal 
mandátu na poslanca zo zdravotných dôvodov.  
Náhradník za volebný obvod č.1 , ktorý nastupuje je Ing. Jaroslav Beňadik – 203 hlasov 

 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

Ing. Mičeková vyzvala novozvoleného starostu p. Michala Ušiaka a odovzdala mu dekrét 
o zvolení. Novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub starostu a potvrdil to 
svojim podpisom. 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupisteľstva 
Starosta obce Michal Ušiak  vyzval novozvolených poslancov k zloženiu sľubu. Poslanci 
obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca a potvrdili to svojim 



podpisom.   Ing. Mičeková  odovzdala poslancom dekrét o zvolení : Ing.  Beňadik Jaroslav, 
Stanislav Dolinka, Anton Valášek, Dušan Jance, Jozef Kozák, Ing. Peter Kvaššay, Ing. 
Anna Matušová, Ing. Ján Janga, PharmDr. Mária Toporová. 
 

6. Príhovor novozvoleného  starostu 
Novozvolený starosta Michal Ušiak predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu  tejto zápisnice. 
V príhovore v prvom rade ďakuje občanom za zvolenie , prihovára sa novozvoleným 
poslancom a hovoril o investičných akciách, ktoré nás čakajú v budúcom roku. 
 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 
Starosta  predložil na schválenie program ustanovujúceho zastupiteľstva  Starosta dal 
hlasovať o programe zasadnutia : 
Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 
Program ustanovujúceho zasadnutia bol schválený . 
 

8. Určenie zástupcu starostu, návrh obecnej rady a voľba jej členov 
Starosta  informoval ustanovujúce OZ , že za  zástupcu starostu si určil p. Ing. Jaroslava 
Beňadika. 
 
Ing,. Jaroslav Beňadik sa stáva aj členom Obecnej rady a starosta navrhol ďalších členov 
obecnej rady: 
p. Stanislava Dolinku, p.Ing. Petra Kvaššaya 
p. Stanislav Dolinka neprijal návrh starostu za člena rady OZ, z dôvodu nedostatočných 
skúseností 
p. A.Valášek navrhol , aby v obecnej rade  bol zastúpený aj 1 poslanec  volebného obvodu 
č.2 – Priedhorie. 
Starosta  dal o návrhu hlasovať 
Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 
 
Za volebný obvod č.2 Priedhorie sú 2 poslanci – Ing. Ján Janiga a Pharm.Dr. Mária Toporová 
Poslanci v tajnom hlasovaní  navrhli Ing. Jána Janigu.  
Starosta obce dal o návrhu  za  členov obecnej rady hlasovať :  
Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 
Obecná rada   schválená v zložení : Ing. Jaroslav Beňadik, Ing. Peter Kvaššay a Ing. Ján 
Janiga 
 

9. Voľba návrhovej komisie  
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie : Predseda Ing. Jaroslav Beňadik, 
členovia – Dušan Jance, Jozef Kozák 

O návrhu dal hlasovať: 
Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 
 

10. Voľba predsedov miestnych komisii 
Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie : finančnú, stavebnú, životného prostredia 
cestovného ruchu, školstva a športu, zdravotníctva sociálnych vecí. 
 
Starosta navrhol predsedov jednotlivých komisii a členov komisii si musia doplniť 
predsedovia do budúceho zastupiteľstva.  
 
Starosta obce navrhol do jednotlivých komisii za predsedov : 



 
 Stavebná komisia    - predseda p. Dušan Jance  

      O návrhu dal starosta  hlasovať         
                   Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
 
 Komisia životného prostredia a cestovného ruchu predsedu  -  Jozefa Kozák      

O návrhu dal starosta  hlasovať         
             Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
 
 Komisia zdravotná a sociálnych vecí navrhol za predsedu p PharmDr. Toporovú 

Máriu        
            O návrhu dal starosta  hlasovať        
            Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
 
 Finančná komisia – starosta navrhol za predsedu  p. Ing. Máriu Jakubekovú 

p. Ing. Kvaššay Peter  navrhol za predsedu finančnej komisie p. Ing. Annu Matušovú 
 Starosta obce navrhol p. Ing. Matušovú do komisie kultúry a športu 

p. Matušová sa rozhodla a prijala návrh p. Kvaššaya za predsedu finančnej komisie a za člena 
si vybrala p. Ing. Kvaššaya Petra 
p. Dušan Jance  mal pripomienku, že vo svojom programe, chcela rozvíjať kultúru v obci, 
a na základe toho ju aj p. starosta navrhol do komisie  kultúry.        
p. Matušová povedala , že aj bude nápomocná pri rozvíjaní kultúry v obci, ale taktiež mala 
vo svojom programe  pomáhať  obci v oblasti ekonomiky.            
 
Starosta dal o návrhu p. Kvaššaya za predsedu finančnej komisie  Ing. Matušovú   Annu 
hlasovať:        
                Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
Za predsedu finančnej komisie bola zvolená p. Matušová 
 
 Starosta obce navrhol za predsedu komisie školstva a športu p. Stanislava 

Dolinku  a o návrhu dal hlasovať: 
                   Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
 

11. Určenie platu starostu, zástupcu starostu 
Starosta obce informoval poslancov  novele zákone o obecnom zriadení č. 102/2010 
a schválenom  plnom úväzku – 8 hodín 
p. Kardošová informovala  ustanovujúce obecné zastupiteľstvo o zložení platu starostu, ktorý 
sa počíta z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok a násobí sa 
koeficientom 2,2 ( koeficient je určený podľa počtu obyvateľov v obci). Starostovi bol 
v treťom roku volebného obdobia navýšený základný plat o 10 % . 
Starosta dal hlasovať o výške platu starostu 
                   Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
 
Starosta obce informoval o úväzku zástupcu starostu a výške platu. Plat zástupcu starostu 
obce zostal nezmenený (hrubá mzda 112,50 € ). 
 
 
 
 
 



12. Diskusia 
- Starosta predožil návrh na určenie sobášiacich p. starosta, Ing. Beňadik Jaroslav, 

a tretieho navrhol p. Ing. Jána Janigu 
O návrhu dal hlasovať: 
                   Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
 

- Starosta obce požiadal,  poslancov o doplnenie  telefónnych čísel a eimalov  
 

- p. Toporová – požiadala starostu obce , nové zákony týkajúce sa sociálnych vecí, 
starosta jej prisľúbil stretnutie s p. Jušíkovou  , ktorá má na starosti opatrovateľskú 
službu 

 
- p. Dušan Jance vystúpil s príhovorom, kde poďakoval  poslancom, ktorí  už nie sú 

poslanci, ale boli vzorom svojou príkladnou prácou, taktiež starostom a na záver 
vyzval   p. starostu Michala Ušiaka Ing.  Jána Janigu (protikandidát vo voľbách) aby 
podaním ruky začali volebné obdobie.  

 
- p. Janiga  odmietol, že najprv chce ospravedlnenie za urážky , ktoré boli vo volebnej 

kampani.  Na p. Podstráskeho podal aj trestné oznámenie za ohováranie na letákoch  
a v miestnom rozhlase. 

- p. Janiga hovoril aj o svojom volebnom programe,  v ktorom nikoho neosočuje 
a neohovára. 

 
- p. starosta  informoval, že na prvom zasadnutí miestnej volebnej komisie sa dohodli , 

že miestnom rozhlase sa kampaň robiť nebude. 
 

- p. Kardošová informovala, že na porade, ktorú mali až  po prvom zasadnutí  miestnej 
volebnej komisie, môžu v miestnych rozhlasoch vystupovať kandidáti na poslancov, 
starostov, ľudia ,ktorých si  určia kandidáti , ale všetci musia mať vyhradený rovnako 
dlhý čas. 

 
- p.Kvaššay  požiadal, aby bol všetkým poslancom doručený rokovací poriadok, ďalej 

doporučil  lepšie využívanie  elektronickej pošty 
 
Starosta prisľúbil, že do budúceho zastupiteľstva každému poslancovi doručí rokovací 
poriadok.  

- p. Janiga požiadal, aby predkladané správy na OZ im boli doručené  skôr 4 -6 dní 
vopred 

- p. Beňadik  podotkol , že predkladané materiály boli doručované  v predstihu 
 

- p. Matušová navrhla, aby sa uskutočnilo aj stretnutie s občanmi, kde budú predstavení 
novozvolení poslanci. 

Starosta obce súhlasil, ale že to bude možné  až v teplejších mesiacoch apríl máj , z dôvodu 
nedostatočného  vykurovania v KD. 
 

- p. Matušová navrhla, aby pri budúcich komunálnych voľbách sa do každej 
domácnosti doručili zoznamy poslancov. 

 



- p. Kardošová  informovala, že toto obec nemôže robiť,  pretože je to zasahovanie do 
volebnej kampane.  Takéto plagáty môže robiť politická strana,  alebo nezávislý 
kandidát. 

 
- p. Kvaššay  podotkol, že to môže byť obecných novinách 

 
- p. Dušan Jance vyzval p. Kvaššaya aby pokračoval vo vydávaní Obecných novín, kde 

by sa riešili problémy v obci 
 

- p. Kardošová konštatovala, že , keď sa vydávali noviny bol  veľký problém  
materiálmi , riaditeľky ZŠ a MŠ vôbec nespolupracovali 

 
- p. Kvaššay tiež konštatoval o nezáujme dodávania materiálov , požiadal starostu obce, 

že by sa malo vytvoriť prepojenie  našej internetovej stránky s facebookom, a tam 
komunikovať s mladými ľuďmi. 

 
- p. Kardošová požiadala o podpísať Súhlas s použitím osobných údajov a zároveň 

a doručiť prefotenú kartičku  č. bankového účtu. 
 

- p. starosta  ukončil diskusiu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie 
uznesenia 

 
Predseda návrhovej komisie - Ing.. Ing. Beňadik Jaroslav  predložil návrh uznesenie č. 1 zo 
dňa 10.12.2010 a starosta obce dal o návrhu uznesenia   hlasovať: 
                   Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslancov 
Uznesenie č. 1 bolo schválené. 
 

13. Záver 
Na záver ustanovujúceho zasadnutia  starosta obce poďakoval  poslancom, hl. kontrolórovi 
a a hosťom za účasť a zasadnutiu ukončil. 
 
 
 
 
Zapísala : Ďurišová Eva 
 
Overovatelia  zápisnice: 
Dušan Jance 
Jozef Kozák  
 
 
 
                                                                                                    Michal  U š i a k 
                                                                                                    Starosta obce     


