
Zápisnica

z (1.) ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupitel‘stva
obce Beladice konaného 09.11.2022



Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiterstva v Beladiciach

Dátum konania: 09.11.2022

Prítomní: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

Novozvolení poslanci: Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Ospravedlnenĺ: Ing. Marek Boďo, Ján Slíž

Ďalší prítomní; Mgr. Patrícia Žáčiková — predsedníčka miestnej volebnej
komisie
Mgr. Ján Veteráni — hlavný kontrolór
Mgr. Alena Šabová — zapisovateľka

Prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice Č. 1.

1. Úvodné náležitosti
1.1 Otvorenie zasadnutia, privítanie
1.2 Určenie zapisovateľa a overovaterov zápisnice

Na úvod zaznela štátna hymna. Prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Beladice pre nové volebné obdobie otvoril starosta obce PhDr. Mário
Žáčik, privítal všetkých novozvolených poslancov obce, pozvaných hostĺ a všetkých
prítomných v spoločenskej sále Obecného úradu v Beladiciach, určil zapisovateľa: Mgr.
Alena Šabová a overovaterov zápisnice: p. Mgr. Peter Miškovič a p. Magdaléna Švecová.
Program (s pozvánkou) bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce.

Program:
1. Úvodné náležitosti

1.1. Otvorenie zasadnutia, privítanie
1.2. (JrČenie zapisovatera a overovaterov zápisnice
1.3. lnformácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného

zastupiteľstva a o výsledku volby starostu
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému

starostovi
1.5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov

2. Schválenie programu zasadnutia
3. Volba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátove] komisie
S. Príhovor novozvoleného starostu
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6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaťa viesť
zasadnutia obecného zastupiterstva

7. Plat starostu
8. Záver.

1.3. lnformácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku volby starostu

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mgr. Patricia Žáčiková oboznámila zastupiteľstvo
so Správou Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb konaných 29.10.2022:

V obci sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov 1

Počet volebných okrskov 1

Počet zapísaných voličov 1319

Počet voličov, ktorísa zúčastnili na hlasovaní 883

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 883

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre volby do obecného zastupiteľstva 851

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9

Počet zvolených poslancov 9

Počet platných hlasovacích Iístkov odovzdaných pre

volby starostu obce 877

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Marek Boďo, nezávislý kandidát 416
2. Marián Tokár, HLAS — sociálna demokracia 352
3. Mgr. Peter Miškovič, nezávislý kandidát 348
4. Milan Hritz, nezávislý kandidát 336
5. Lukáš Tokár, nezávislý kandidát 291
6. Ján Slíž, Kresťanskodemokratické hnutie 289
7. Mgr. Lubica Slováková, Občianska konzervatívna strana 286
8. Magdaléna Švecová, SMER — sociálna demokracia 286
9. Roman Guniš, Sloboda a Solidarita 282



Za starostu obce bol zvolený:
Mário Žáčik, PhDr., Občianska konzervatĺvna strana s počtom hlasov 392

1.4. Zloženie sl‘ubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií
novozvolenému starostovi

Následne predošlý, ale zároveň novozvolený starosta obce, PhDr. Mário Žáčik, zložil
zákonom predpísaný sľub v súlade s 5 13 ods. 2 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. (ďalej len „Zákonom o obecnom zriadení“) tak, že prečítal a podpísal jeho písomné
vyhotovenie, ktoré je prĺlohou Č. 2 tejto zápisnice. Ako novozvolený starosta obce
pokračoval vo vedenĺ zasadnutia ako predsedajúci.

13. Zloženie sľubu novozvolených poslancov

Novozvolenĺ poslanci potom zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s 5 26 Zákona
o obecnom zriadení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorĺ prílohu Č. 3 tejto
zápisnice. Každý z prítomných poslancov podpísal a vyplnil Čestné vyhlásenie
k nezluČiteľnosti funkcií. Nato predsedajúci skonštatoval, že novozvolené Obecné
zastupiteľstvo Obce Beladice je uznášaniaschopné.

Uznesenie Č. 1/2022
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 09.11.2022

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
vzalo na vedomie
informáciu predsednĺčky Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku volby starostu.



2. Schválenie programu zasadnutia

Navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Program:
1. Úvodné náležitosti
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Volba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiterstva
7. Plat starostu
8. Záver.

Hiasovanie za návrh uznesenia: schválenie programu zasadnutia OZ

Prítomnĺ

„Za“

„Zd ržal sa“

7
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Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Navrhnutý program rokovania bol schválený.

z 1. zasadnutia
Uznesenie Č. 2/2022

Obecného zastupiteľstva obce Beladice
za dňa 09.11.2022

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
podľa * 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení
s ch v á lil o
program zasadnutia OZ dňa 09.11.2022 nasledovne:

Program:
1. Úvodné náležitosti
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Volba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Plat starostu
8. Záver.
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3. Volba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

a) Volba členov mandátovej komisie

Starosta obce navrhol za členov manclátovej komisie týchto poslancov OZ:
predseda p. Slováková tubica, člen p. Švecová Magdaléna, člen p. Miškovič Peter.

Hlasovanie za návrh uznesenia: zriadenie členov mandátovej komisie v navrhovanom zložení
a vymedzenie úloh mandátovej komisie nasledovne:

-overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného
sľu bu,

-zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených
funkcionárov,

-a podaf o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

3. Volba mandátovei, návrhovei a volebnej komisie

b) Volba členov návrhovej komisie

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov OZ:
predseda p. Tokár Marián, člen p. Guniš Roman, člen p. Tokár Lukáš,

Hlasovanie za návrh uznesenia: zriadenie členov návrhovej komisie v navrhovanom zložení
a vymedzenie úloh návrhovej komisie nasledovne:

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokovaným bodom a k postupu
rokovania návrhy uznesení.

3. Volba mandátovei. návrhovej a volebnei komisie

c) Volba členov volebnej komisie

Starosta obce navrhol za členov volebnej komisie týchto poslancov OZ:
predseda p. Hritz Milan, člen p. Švecová Magdaléna, člen p. Guniš Roman.

Hlasovanie za návrh uznesenia: zriadenie členov volebnej komisie v navrhovanom zložení
a vymedzenie úloh volebnej komisie nasledovne:

- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadenĺ, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.



Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili navrhnutých členov mandátovej,
návrhovej a volebnej komisie a ich úlohy.

Uznesenie Č. 3/2022
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 09.11.2022

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
podľa 5 15 Zákona o obecnom riadení -

A: z r i a d I I o
mandátovú komisiu v zložení poslancov:
predseda p. Slováková tubica, člen p. Švecová Magdaléna, člen p. Miškovič Peter,
B: vy m e d z I o
úlohy mandátovej komisie nasledovne:

- overiťzloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom
zákonom predpísaného sľubu,

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení
zvolených funkcionárov,

- a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiterstva.

Obecné zastupitel‘stvo v Beladiciach
podľa 5 15 Zákona o obecnom riadení -

A: z ria d i I o
návrhovú komisiu v zložení poslancov:
predseda p. Tokár Marián, člen p. Guniš Roman, člen p. Tokár Lukáš,
B: vy m e d zil o
úlohy návrhovej komisie nasledovne:

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokovaným bodom a k postupu
rokovania návrhy uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
podľa 5 15 Zákona o obecnom riadení -

A: Z r I a d jI o
volebnú komisiu v zložení poslancov:
predseda p. Hritz Milan, člen p. Švecová Magdaléna, Člen p. Guniš Roman,
B: vy m e d zil o
úlohy volebnej komisie nasledovne:

Výsledok hlasovania:
7Prítomní
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Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Lubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár



dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadenĺ, overiť sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.



4. Overenie zloženia sťubu a správa mandátovej komisie

Novozvolený starosta obce Beladice, PhDr. Mário Žáčik, zložil a podpisom potvrdil zákonom
predpĺsaný sľub a všetci prĺtomnĺ novozvolení poslanci obce Beladice zložili a podpisom
potvrdili zákonom predpísaný sľub.

lJznesenie Č. 4/2022
Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 09.11.2022

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
A:vzalo na vedomie

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
. predloženú správu mandátovej komisie.

B:konštatovalo, že
1. novozvolený starosta obce Beladice, PhDr. Mário Žáčik, Zložil a podpisom potvrdil

zákonom predpĺsaný sl‘ub,
2. novozvolení poslanci obce Beladice zložili a podpisom potvrdili zákonom

predpísaný sľub:

Guniš Roman
Hritz Milan
Miškovič Peter, Mgr.
Slováková Ľubica, Mgr.
Švecová Magdaléna
Tokár Lukáš
Tokár Marián



5. Príhovor novozvoleného starostu

Novozvolený starosta obce PhDr. Mário Žáčik vystúpil pred zastupitel‘stvom a všetkými
prítomnými so svojím príhovorom. Poďakoval všetkým voličom, všetkým bývalým poslancom
obecného zastupiteľstva, členom komisií a hlavnému kontrolórovi obce, zamestnancom
obce, za spoluprácu všetkým spoločenským organizáciám a spolkom, redakčnej rade
a prispievateľom Drevenice. Do budúceho volebného obdobia poprial novým poslankyniam
a poslancom veľa energie, trpezlivosti, erudovanosti, pokory pri výkone ich práce a veľa
správnych a rozumných rozhodnutí v prospech obce.



6. Poverenie poslanca obecného zastupiterstva. ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupitel‘stva

P. starosta navrhol p. Romana Guniša.

Hlasovanie za návrh uznesenia: poverenie poslanca Romana Guniša,
za podmienok v citovaných ustanoveniach podľa * 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom
zriadení zvolat‘ a viesťzasadnutie obecného zastupiteľstva.

Výsledok hiasovania:
Prítomní 7 Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. tubica

Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Uznesenie Č. 5/2022
z 1. zasadnutia Obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 09.11.2022

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
podYa * 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona o obecnom zriadení—
poverilo
poslanca p. Romana Guniša
za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolat a vies!‘
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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7. Plat starostu

Výsledok hiasovania
Prítomní 7

„Za“ 3

Ak by obecné zastupiteľstvo nezvyšovalo minimálny plat starostu, jeho uznesenie by bob
bezpredmetné, pretože minimálny plat patrí starostovi na základe zákona a nie je správne,
aby obecné zastupiteľstvo prijímalo uznesenia o veciach, ktoré vyplývajú priamo zo zákona.

Uznesenie Č. 6/2022
Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice

zo dňa 09.11.2022

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach
na základe * 11 ods. 4 písm. i) Zákona o obecnom zriadení a ~ 4 ods. 2, 2. veta Zák. Č.
253/1994 Z. Z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest V Z. n. p. -

5 ch v á lil o
zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 20%.

Plat starostu obce je určený Zákonom č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov
a primátorov miest ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za predchádzajúci
kalendárny rok a podl‘a počtu obyvateľov zistených na základe ŠÚ SR k 31.12.
predchádzajúceho roku.

Navrhnuté zvýšenie zákonom určeného (minimálneho) platu starostu obce o 20 % - návrh od
pána p. Guniša. P. Miškovič v rámci diskusie navrhol plat starostu, len ten zákonom učený, a
následne Po 1-2 rokoch navýšif plato 20% na základe výsledkov či finančnej situácie obce.

Hlasovanie za návrh uznesenia: zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 20%

Výsledok hiasovania:
P rítom n 7

„Za“ 4

Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Ľubica Slováková, Marián Tokár

Mgr. Peter Miškovič, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár

Hlasovanie za návrh uznesenia: základný plat starostu obce, bez percentuálneho navýšenia

„Zdržal sa“

Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica
Slováková, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár, Marián Tokár

Mgr. Peter Miškovič, Magdaléna Švecová, Lukáš Tokár

Roman Guniš, Milan Hritz, Mgr. tubica Slováková, Marián Tokár



8.Záver

Pán starosta ukončil 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďako
novozvoleným poslancom a všetkých prítomných pozval na malé občerstvenie.

Overovatelia zápisnice : p. Miškovič Peter,
p. Švecová Magdaléna.

Zapísala : p. Šabová Alena.

PhDr. Má o Žacik
starosta obce

V Beladiciach, dňa 09.11.2022


