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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kotešovej konaného 

dňa 16. novembra 2022 

 
 

Miesto konania: Sobášna sieň Obce Kotešová 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 
I. slávnostná časť 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia predsedkyne miestnej volebnej komisie o výsledkoch komunálnych volieb v obci 

Kotešová, konaných 29.10.2022 

3. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce Kotešová a zloženie sľubu 

starostu obce Kotešová pre volebné obdobie 2022 – 2026 

4. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a zloženie 

sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Kotešovej pre volebné obdobie 2022 – 2026 

 

II. pracovná časť 

 

5. Otvorenie 

6. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Kotešová 

8. Príhovor starostu obce 

9. Určenie zástupcu starostu obce 

10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kotešová vykonávať akty uzavretia 

manželstva vo volebnom období 2022 – 2026, schválenie obradnej miestnosti a sobášnych dní 

11. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 2022 – 2026, 

ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

12. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 2022 

– 2026, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisií 

13. Určenie platu starostu obce 

14. Rôzne 

15. Rekapitulácia uznesení 

Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

      

     Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením §-u 13 ods. 3 písm. c) 

zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a o ich používaní v znení 

neskorších predpisov, zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Po jej zaznení ustanovujúce 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Kotešová otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce, 

ktorý zároveň privítal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Kotešovej JUDr. Alenu 

Ševecovú, novozvolené poslankyne,  novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 

prítomných hostí podľa prezenčnej listiny. 

      Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Alenu Babčanovú a za overovateľov zápisnice určil 

poslanca prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD.  a poslankyňu Annu Melotovú. 
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2. Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v obci Kotešová, konaných 10.11.2018 

 

      Starosta obce požiadal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Kotešovej, JUDr. Alenu 

Ševecovú, o informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí a miest v obci Kotešová, 

konaných dňa 29. októbra 2022. 

Predsedkyňa Miestnej volebnej komisie v Kotešovej informovala všetkých prítomných 

poslancov, že Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z.  

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych 

krajov, vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby do obecných (mestských) 

zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. 

Po vyhlásení volieb vymenoval starosta obce Kotešová zapisovateľku Miestnej volebnej komisie 

v Kotešovej Mgr. Alenu Babčanovú, ktorá pripravovala podklady pre činnosť volebnej komisie. 

Následne boli starostom obce vymenované zapisovateľky okrskových volebných komisií. 

V obci Kotešová bola z delegovaných zástupcov politických strán a nezávislých členov 

vymenovaných starostom obce, zriadená 5 členná miestna volebná komisia, ktorá riadila 

a usmerňovala činnosť  3 okrskových 6 členných komisií. 

      Miestna volebná komisia v Kotešovej v zmysle § 189 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Zápisnice 

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, vyhlásila dňa 

30. októbra 2022 výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022 v obci 

Kotešová nasledovne: 
 
Za starostu obce Kotešová bol zvolený  PhDr. Mgr. Peter Mozolík –  kandidát koalície politických 

strán SMER – Sociálna demokracia a Slovenská národná strana s počtom hlasov 646 – 63,77 % (1 013 

platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu). 

 

Por. 

číslo 

Kandidáti na funkciu starostu obce, ktorí neboli zvolení 

 

Počet hlasov 

1. Miroslav Hájek 205 

2. Ing. Marek Čebek 116 

3. Mgr. Alica Malíková 46 

 

 

Por. 

číslo 

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v Kotešovej 

 

Počet hlasov 

1. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 544 

2. Branislav Grofčík 433 

3. Ing. Marek Čebek 416 

4. Miroslav Pavlík 369 

5. Anna Melotová 360 

6. Peter Hadrbolec 340 

7. Ing. Katarína Hranicová 332 

8. Igor Ostrochovský 299 

9. Miroslava Lukáčová 283 

 

 

Por. 

číslo 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného 

zastupiteľstva 

 

Počet hlasov 

1. Marcel Balala 271 

2. Mgr. Alica Malíková 246 

3. Pavol Gáč 232 

4. Antónia Podkrivacká 224 

5. Ing. Ingrid Lippaiová 188 

6. Bc. Marián Lamlech 175 
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Doplňujúce údaje: 

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov              1 754   

Počet  voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 036 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 033 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ  971 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9 

Počet zvolených poslancov 9 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1 013 

Účasť voličov   59,06 % 

 

      Starostovi obce ako aj poslancom obecného zastupiteľstva predsedkyňa Miestnej volebnej 

komisie v Kotešovej JUDr. Alena Ševecová popriala veľa síl, vytrvalosti a dobrej spolupráce v novom 

volebnom období. Na záver novozvolenému starostovi obce ako aj novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva odovzdala osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce a poslancom 

osvedčenia o zvolení poslanca obecného zastupiteľstva.  

  

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 

     Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí starosta obce PhDr. Mgr. Peter 

Mozolík zložil zákonom stanovený sľub v nasledovnom znení: 

 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.  

Novozvolený starosta obce potvrdil sľub svojim podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom 

liste.  

 
 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

 

      Starosta obce PhDr. Peter Mozolík požiadal Mgr. Alenu Babčanovú o prečítanie textu sľubu 

poslanca obecného zastupiteľstva v nasledujúcom  znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného  na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený 

zoznam poslancov v abecednom poradí. 

 

1. Ing. Marek Čebek      

2. Branislav Grofčík     

3. Peter Hadrbolec     

4. Ing. Katarína Hranicová      

5. Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.     

6. Miroslava Lukáčová     

7. Anna Melotová 

8. Igor Ostrochovský         

9. Miroslav Pavlík       

  
Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík poďakoval novozvoleným poslancom, že zložením sľubu 

mandát poslanca obecného zastupiteľstva prijali a zaželal všetkým veľa úspechov pri vykonávaní 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v obci Kotešová vo volebnom období 2022 -2026. 
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5. Otvorenie pracovnej časti zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Po ukončení slávnostnej časti zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva, starosta 

obce otvoril pracovnú časť zasadnutia a oboznámil poslancov s programom rokovania.  

 

 

6. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

 Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení poslancov – Ing. Marek Čebek a p. Igor 

Ostrochovský. Poslanci obecného zastupiteľstva zloženie návrhovej komisie schválili nasledovne: 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Následne starosta obce navrhol mandátovú komisiu v zložení poslancov – Ing. Katarína 

Hranicová a prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.. Poslanci obecného zastupiteľstva zloženie mandátovej 

komisie schválili nasledovne: 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

 

7. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Kotešová 

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania zastupiteľstva – tzv. 

„pracovnej časti“ ustanovujúceho zasadnutia tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Až keď 

zastupiteľstvo schválilo takto zverejnený program zasadnutia, bolo možné predkladať pozmeňovacie 

návrhy k programu, o ktorých sa hlasuje samostatne nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 
Keďže poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

k programu rokovania, starosta obce overil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa 

a oznámil to prítomným. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať 

o tomto návrhu. 

  

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

 

8. Príhovor starostu obce 

 

Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Mozolík vo svojom príhovore opätovne poďakoval za dôveru 

spoluobčanov, ktorú vo voľbách získal. Osobne vníma volebný výsledok s potešením ale aj s pokorou, 

pretože podpora voličov je pre neho záväzkom nielen na štvorročné funkčné obdobie, ale na oveľa 

viac rokov, do ktorých sa premietnu závažné rozhodnutia o rozvojových zámeroch obce, na ktoré by 

chcel nadviazať z predošlého volebného obdobia, v ktorom si osobne myslí, že bolo vykonanej veľa 

dobrej práce. 

Ďalej starosta obce v krátkosti načrtol poslancom obecného zastupiteľstva svoj zámer, ktorým sa chce 

zaoberať v tomto volebnom období: 
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➢ výstavba cyklotrasy v obci Kotešová v hornej časti obce a v časti obce Buková, 

➢ výstavba chodníka od cyklotrasy ku zástavke u Barčáka, 

➢ asfaltovanie miestnej komunikácie v časti Pod brvenie, 

➢ výstavba detského ihriska v časti obce Buková a v časti obce Oblazov, 

➢ doasfaltovanie miestnych komunikácií, 

➢ výstavba športovo – oddychovej zóny, 

➢ pomoc pri vybudovaní kruhového objazdu, 

➢ nákup techniky na údržbu zelene,  

➢ reagovanie na nové projektové výzvy v rámci eurofondov, 

➢ ďalšie veci, ktoré bude možné realizovať v prospech občanov obec Kotešová. 

 

Starosta obce nezabudol podotknúť, že bez pomoci poslancov obecného zastupiteľstva a pochopenia 

a ústretovosti všetkých občanov obce sa obec dopredu nepohne a nebude môcť napredovať. 

 

 

9. Poverenie zástupcu starostu obce 

 

Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí, zástupcu starostu 

volí obecné zastupiteľstvo Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom 

v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia v zmysle § 13a 

ods. 1 písm. c) až i), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Na základe uvedeného 

starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov poveruje za svojho zástupcu p. Branislava Grofčíka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026. 

Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú informáciu vzali na vedomie. 

 

 

10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kotešová vykonávať akty uzavretia 

manželstva vo volebnom období 2022 – 2026, schválenie obradnej miestnosti a sobášnych dní 

 

  V zmysle § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov  

pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu sa určuje, že manželstvo sa uzaviera na matričnom úrade, 

v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, v miestnosti, v dňoch a čase na to určených obecným 

zastupiteľstvom.  

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 citovaného zákona matričný úrad môže povoliť uzavretie 

manželstva pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste.  

Pokiaľ sa bude sobáš uzatvárať mimo úradne určenej obradnej siene a mimo úradne 

schválených sobášnych dní a hodín, podrobnosti o čase a mieste sobáša budú dohodnuté medzi 

Matričným úradom Kotešová a snúbencami. Iné miestnosti alebo priestory môžu slúžiť na uzavretie 

manželstva len vtedy, ak sú zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, 

neohrozujú život alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov Obce Kotešová alebo majetok obce. 

Snúbenci sú povinní zabezpečiť priestory podľa pokynov zamestnankyne matričného úradu. Štátny 

znak, vlajku a insígnie zabezpečí Obec Kotešová. V zmysle ustanovenia § 4 zákona 36/2005 Z. z. 

o rodine je možné určiť dni, hodiny a miesto uzatvárania manželstva pred Matričným úradom 

v Kotešovej, pričom návrh je nasledovný:  

 

Sobášne dni:          štvrtok,  sobota 

Sobášne hodiny:    od 13.00 hodiny do 17.00 hodiny 

Úradne určená obradná miestnosť: Sobášna sieň v budove Domu kultúry Kotešová. 

 

Zároveň vyzval poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k návrhu ku schváleniu určenia sobášnych dní, 

hodín a určenie obradnej miestnosti v zmysle predloženého návrhu. 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Obradná miestnosť, sobášne dni a hodiny boli obecným zastupiteľstvo schválené. 
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  Na sobášenie je priamo zo zákona ustanovený starosta obce a uznesením obecného 

zastupiteľstva je schválený poslanec v rámci obce, v ktorej je matričný úrad. Starosta pre výkon 

sobášiaceho navrhol Ing. Mareka Čebeka. 

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k predloženému návrhu na sobášiaceho. 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Ing. Marek Čebek bol obecným zastupiteľstvom schválený k vykonávaniu aktu uzavretia manželstva. 

 

 

 

11. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 2022 – 

2026,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

  

Úlohy poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplývajú  

z § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a  ods. 6 tretia veta zákona  

o obecnom zriadení:  Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za tri 

mesiace, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak 

starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie 

ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva o zvolanie ktorého požiadala aspoň 

tretina poslancov, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia 

žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, toto zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania 

volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca 

starostu. 

Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu 

o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. 

Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Poslanec, ktorý je oprávnený zvolať alebo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch 

uvedených vyššie sa určuje spravidla na celé funkčné obdobie. Poslanca volí zastupiteľstvo 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Tento inštitút nebýva veľmi využívaný, nakoľko väčšinou túto úlohu starostovia, prípadne zástupcovia 

starostu plnia svedomite, avšak, pre prípad, ak by sa vyskytla situácia, kedy nebude starosta ani jeho 

zástupca môcť plniť povinnosti pri zvolávaní zastupiteľstva, je nevyhnutné mať povereného poslanca.  

  Starosta obce predložil návrh na poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v zmysle §-u 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

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

funkciu starosta obce navrhol poslanca prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Starosta obce vyzval 

poslancov, aby sa hlasovaním vyjadrili k návrhu. 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 
Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. bol schválený obecným zastupiteľstvom, čím nadobudol poverenie 

na základe  ktorého je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 



 7 

 

12. Návrh na zriadenie komisií  Obecného zastupiteľstva obce Kotešová pre volebné obdobie 

2022 – 2026, voľba ich predsedov a členov komisií 

 

      Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 

kontrolné a poradné orgány – najmä komisie a určiť im náplň práce. Komisie sú fakultatívnym 

orgánom obecného zastupiteľstva. Komisie spracovávajú odborné stanoviská a plnia funkciu 

výkonného a poradného orgánu obecného zastupiteľstva pre určenú oblasť a ich účelom je pomoc pri 

plnení úloh obecného zastupiteľstva. 

      Starosta obce uviedol, že článok 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

deklaruje povinnosť zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Ďalej navrhol poslancom obecného zastupiteľstva v zmysle § 15 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadiť nasledovné komisie ako svoje poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány: 

a) finančnú, 

b) sociálnu, 

c) kultúry, mládeže, vzdelávania a športu, 

d) stavebnú a životného prostredia, 

e) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

          Starosta obce zároveň priblížil poslancom obecného zastupiteľstva ústavný zákon z 26. mája 

2004  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

z ktorého vyplýva, že  starosta  musí do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal funkcie, a počas jej výkonu vždy 

do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú: 

 

a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, 

 

b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo 

štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie 

verejného funkcionára, 

 

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických 

osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie,  

z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal 

výkonu takej funkcie, 

 

d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára  

a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár 

pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, 

 

e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú  

v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

 

f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva 

oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru 

presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia. 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu bude zároveň plniť aj funkciu komisie  

na prešetrovanie sťažností na orgány samosprávy a ďalších komisií obecného zastupiteľstva. 

      

Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva k hlasovaniu o zriadení navrhnutých komisií. 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 
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      Starosta obce navrhol do jednotlivých komisií predsedov komisií z radu poslancov obecného 

zastupiteľstva, členov z radu poslancov obecného zastupiteľstva a z radu obyvateľov obce.  

Po rozsiahlejšej diskusii sa obecné zastupiteľstvo dohodlo na nasledovnom zložení komisií: 

 

Finančná komisia:  

➢ predseda finančnej komisie:                                prof. Ing. Jozef Jandačka PhD 

➢ členovia finančnej komisie :                        Branislav Grofčík 

                                                                                                Peter Hadrbolec 

                                                                                                Miroslav Pavlík 

➢ členka komisie z radu obyvateľov                                 Ing. Elena Šuteková 

 

 

Sociálna komisia:  

➢ predseda sociálnej komisie:              Anna Melotová 

➢ členovia  sociálnej komisie : poslanci:           Ing. Katarína Hranicová  

                                                                               Miroslava Lukáčová 

               

                                                      

 

Komisia kultúry, mládeže, vzdelávania a športu:  

➢ predseda komisie kultúry,  mládeže, vzdelávania a športu: Igor Ostrochovský 

➢ členovia komisie kultúry, mládeže, vzdelávania a športu:          Ing. Marek Čebek 

                                                                 Branislav Grofčík 

             Peter Hadrbolec 

             Miroslava Lukáčová 

 

Komisia stavebná a životného prostredia:  

➢ predseda stavebnej komisie a životného prostredia:   Ing. Marek Čebek 

➢ členovia stavebnej komisie:            Miroslav Pavlík 

                                                                Igor Ostrochovský 

 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:  

 

➢ predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

               Ing. Katarína Hranicová 

 

 

➢ členovia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

                Anna Melotová 

             prof. Ing. Jozef Jandačka PhD 

 

 

Predsedovia a členovia komisií boli volení aklamačne, verejným hlasovaním. 

 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky k navrhnutému zloženiu komisií a zloženie 

komisií schválilo. 
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13. Určenie platu starostu obce  

      

Starosta obce je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej 

najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom (§ 13 ods. 1 a § 13 ods. 5 zákona o obecnom 

zriadení). Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat 

hradený z verejných prostriedkov. Platové pomery starostov obcí sú pomerne stručne upravené 

zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest, pričom na niektoré inštitúty (dovolenka, cestovné náhrady, zabezpečenie stravovania a pod.) sa 

primerane použijú aj ustanovenia iných zákonov. 

Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu vzniká dňom zloženia sľubu 

a zaniká dňom zloženia sľubu novozvoleného starostu (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom 

zriadení). Zákon o obecnom zriadení (§ 13 ods. 3) priamo ustanovuje, s ktorými ďalšími funkciami je 

nezlučiteľná funkcia starostu: 

➢ poslanca obecného zastupiteľstva, 

➢ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, s výnimkou, ak zamestnanec obce je dlhodobo 

uvoľnený na výkon funkcie starostu, 

➢ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, 

v ktorej bol zvolený, 

➢ predsedu samosprávneho kraja, 

➢ vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, 

➢ podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry). 

Ďalšie obmedzenia súbehu niektorých funkcií, zamestnaní a činností upravuje ústavný zákon 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely 

zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom 

pomere. Obec na uvedené účely voči starostovi vystupuje ako zamestnávateľ. 

Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce zisteného  

na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, pričom podľa počtu obyvateľov sa starostovia zaraďujú do deviatich platových 

skupín. Obec Kotešová podľa počtu obyvateľov patrí do tretej platovej skupiny od 1 001 obyvateľov 

do 3 000 obyvateľov. Spomínané štatistické údaje o priemernej mesačnej mzde zamestnanca  

v národnom hospodárstve je možné nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej 

republiky (www.statistics.sk). Štatistické údaje o výške priemernej mzdy za predchádzajúci 

kalendárny rok sú dostupné až s niekoľkomesačným oneskorením (v praxi obvykle v priebehu marca 

nasledujúceho roka), avšak starostovi sa zvýšený plat prizná spätne s účinnosťou k 1. 1. aktuálneho 

kalendárneho roka. Takto zistený plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, môže obecné zastupiteľstvo tento plat svojim rozhodnutím zvýšiť 

až o 60 %. Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD., ako predseda finančnej komisie, navrhol poslancom 

obecného zastupiteľstva zvýšiť plat starostu o 60 %, nakoľko vo funkcii starostu obce je už 4. volebné 

obdobie a jeho pracovné výsledky zodpovedajú predloženému návrhu o navýšení platu starostu. 

Následne vyzval poslancov, aby sa k návrhu o navýšení platu starostu obce vyjadrili.  

➢ Poslanec Miroslav Pavlík sa spýtal, o aké percentá mal starosta obce navýšený plat v minulom 

volebnom období. Ďalej uviedol, že pokiaľ mal aj v predchádzajúcom období zvýšený plat 

o 60 %, nevidí dôvod, prečo by sa mal starostovi plat znížiť. 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898377&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898377&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898589&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898624&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898624&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898589&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898589&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1014310&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898593-1898610&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1019373&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021639&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3
http://www.statistics.sk/
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Nakoľko žiadny iný poslanec sa do diskusie nezapojil,   prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. dal hlasovať 

o návrhu na navýšenie platu starostovi obce o 60 %, pričom  poslanci obecného zastupiteľstva 

hlasovali nasledovne: 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Plat starostu bol schválený s  navýšením o 60 %.  

 

 

 

14. Rôzne 

 

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

 

Mandátová komisia po zložení sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

v zastúpení poslankyne Ing. Kataríny Hranicovej  informovala starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva o tom, že mandátová komisia overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu 

obce a zložení sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a vykonala kontrolu úplnosti 

podpisov pod textom zákonom predpísaných  sľubov, taktiež  mandátová komisia  preskúmala 

vlastnoručne vypísané a  podpísané čestné vyhlásenia o tom, že novozvolený starosta ako aj 

novozvolení poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce alebo poslanca 

obecného zastupiteľstva,  čím potvrdili, že spĺňajú všetky náležitosti a nie je u nich prekážka, aby 

nemohli vykonávať mandát pre výkon funkcie starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva. 

Čestné vyhlásenia, ako aj sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová zobralo informáciu mandátovej komisie na vedomie, 

čím bolo potvrdené, že starosta a poslanci splnili aj poslednú podmienku, aby obecné zastupiteľstvo 

mohlo legitímne rokovať v novom zložení.  

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 
 

 

 

15. Rekapitulácia uznesení 

 

 Rekapituláciu uznesení a návrh na uznesenie predniesla návrhová komisia v zastúpení Ing. Mareka 

Čebeka. Poslanci obecného zastupiteľstva svojim hlasovaním schválili návrh na uznesenie, z ktorého 

vyplynulo Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

Hlasovalo:  9 poslancov 

za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0 
 

 

 

16. Diskusia 

 

     Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva k diskusii. Do diskusie sa prihlásil prof. 

Ing. Jozef Jandačka PhD. s nasledovnými témami: 

 

1. Najskôr tlmočil srdečné pozvanie nových poslancov obecného zastupiteľstva pánom farárom 

Romanom Titze na svätú omšu dňa 27. decembra 2022. 

2. Ďalšou témou bolo, či má obec Kotešová vysúťaženú elektrickú energiu a plyn.            

Starosta obce mu odpovedal, že elektrickú energiu máme vysúťaženú ešte  na rok 2023. Plyn 
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vysúťažený nemáme a navýšenie ceny z 19 € MW hodinu na 30 € MW hodinu vedie k tomu, 

že musíme zvýšiť poplatky za prenájom priestorov. 

3. Taktiež navrhol starostovi obce, že by bolo dobré sa zamyslieť nad sanáciou elektrickej 

energie na solárnu energiu, nakoľko fotovoltické panely premieňajú slnečnú energiu  

na energiu elektrickú a z takto získanej energie môže byť zabezpečená prevádzka všetkých 

elektrických spotrebičov vo firme. Výhodou fotovoltiky je minimálna údržba, nulová 

energetická strata a vyššia životnosť v porovnaní s elektrickým alebo plynovým ohrevom. 

Starosta obce uviedol, že ak bude vyhlásený projekt k na túto tému z eurofondov, určite sa 

ním bude zaoberať. 

Nakoľko nebolo viac diskusných príspevkov, starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predniesli 

návrh na uznesenie. 

 

 

17. Záver 

 

     Nakoľko všetky body programu boli prerokované obecným zastupiteľstvom, starosta obce 

poďakoval  novým poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a rokovanie Ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kotešová vyhlásil za ukončené. 

 

V Kotešovej, 16. novembra 2022  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD.      ............................................ 

Anna Melotová        ............................................ 

 

 

Zapisovateľka: 

Mgr. Alena Babčanová        ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


