
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Z á p i s n i c a 
 
  z   ustanovujúceho  zasadnutia Obecného  
 zastupiteľstva v Oponiciach, konaného dňa 10.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Oponiciach dňa  15.12.2018 
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Z á p i s n i c a 

z  ustanovujúceho  zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 10.12.2018  
o 17.00 hod.v Kultúrnom dome v Oponiciach. 

___________________________________________________________________________ 
   
Zasadnutie OZ   zvolal starosta obce  Bc. Peter Marko   pozvánkami (príloha č.1). Účasť poslancov 
je doložená prezenčnou   listinou  ( príloha č. 2, príloha č. 3)  
      Program zasadnutia. 

1. Úvodné náležitosti 

1.1 Otvorenie 

1.2 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií, prevzatie osvedčenia 
o zvolení za starostu 

1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie osvedčení 
o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

1.6 Vystúpenie starostu obce 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej komisie 

4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu  

6. Zriadenie komisií OZ a voľba predsedov 

7. Určenie platu starostu 

8. Správa mandátovej komisie 

9. Diskusia 

10. Záver 

K bodu 1.1 Otvorenie 
Starosta  obce Bc. Peter Marko privítal všetkých prítomných, poďakoval   za skúsenosti, ktoré 
získal za obdobie 8 rokov, kedy  bol vo funkcii starostu, poďakoval tiež poslancom, zároveň 
poprial zvoleným poslancom a starostovi veľa úspechov v ich práci. 
 
K bodu 1.2 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil :  Mgr. Zdenku Belohorcovú, Stanislava Košťála ,    
za zapisovateľku  pracovníčku obecného úradu  Gabrielu Šiškovú.  
 
K bodu 1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
Starosta obce Bc. Peter Marko  vyzval člena   MVK  Borisa Škodu,  aby oboznámil prítomných 
s výsledkami volieb, ktoré sa konali 10.11.2018. 
Člen    komisie   prečítal výsledky  z volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 (príloha zápisnice 
č.4) a skonštatoval, že za starostu bol zvolený Mgr. Milan Gál a za poslancov obecného 
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zastupiteľstva  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Milan Gál, Peter Kohajda, Andrea Gálová, Milan 
Žitňanský, Stanislav Košťál, Vladimír Klačanský. 
 
K bodu 1.4 .Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a osvedčenia 
Novozvolený starosta obce  Mgr. Milan Gál prečítal  sľub starostu, ktorý zároveň podpísal ( príloha 
zápisnice č. 5).  Člen   MVK odovzdal starostovi Mgr. Milanovi Gálovi  Osvedčenie o zvolení za 
starostu a  insígnie. 

 
K bodu 1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Novozvolený starosta oboznámil prítomných s tým, že  bol zvolený aj za poslanca a  nakoľko 
nemôže vykonávať dve funkcie naraz, písomne sa vzdal funkcie poslanca, zároveň oboznámil 
prítomných s tým,  že na jeho miesto nastupuje prvý náhradník, ktorým je Mgr. Vladimír Kopec. 
Starosta prečítal sľub poslanca a všetci prítomní  poslanci  ho  podpísali ( príloha zápisnice č. 6 ) . 
Zároveň im boli odovzdané  Osvedčenia o zvolení za poslancov Starosta a poslanci podpísali 
Čestné vyhlásenia  o nezlúčiteľnosti funkcií. (Príloha č. 7-13) . Sľub nezložila Mgr. Andrea Gálová 
z dôvodu práceneschopnosti.  

 
K bodu 1.6 Vystúpenie novozvoleného starostu 
Starosta  obce Mgr. Milan Gál  vystúpil  s prejavom ( príloha č. 14). 
 
K bodu 2. Schválenie programu 
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za program  ustanovujúceho zasadnutia. Program bol 
jednohlasne schválený.  
 
Hlasovanie č.1: 
Za :   6 poslancov    (Mgr. Zdenka Belohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                    Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
 
Prijaté uznesenie č.1 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
 
schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia v znení  : 
 

1. Úvodné náležitosti 

1.1Otvorenie 

1.2Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

1.3Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

1.4Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií, prevzatie osvedčenia 
o zvolení za starostu 

1.5Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie osvedčení 
o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

1.6Vystúpenie starostu obce 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej komisie 
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4.Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

5.Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu  

6.Zriadenie komisií OZ a voľba predsedov 

7.Určenie platu starostu 

8.Správa mandátovej komisie 

9.Diskusia 

10.Záver 

  
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie, voľba  mandátovej komisie: 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: 
predseda:            Mgr. Vladimír Kopec 
členovia:             Vladimír Klačanský, Stanislav Košťál 
Starosta oboznámil poslancov s úlohami návrhovej komisie, ktorými sú: sledovať priebeh 
zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, 
zároveň prečítal 
 
návrh Uznesenia č.2 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

1. zriaďuje   návrhovú komisiu  

2. volí  návrhovú komisiu v zložení poslancov: predseda Mgr. Vladimír Kopec  

                                                                            členovia Vladimír Klačanský, Stanislav Košťál 

3. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení  

Hlasovanie č.2: 
Za :   6 poslancov    (Mgr. Zdenka Belohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                    Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
 
Uznesenie bolo  prijaté. 
 
Do mandátovej komisie  starosta obce navrhol: 
predseda: Mgr. Zdenka Belohorcová 
členovia:  Peter Kohajda, Milan Žitňanský 
 
Starosta oboznámil poslancov s úlohami mandátovej komisie, ktorými sú: overiť zloženie sľubu 
novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 
skontrolovať úplnosť podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, zistiť prípadnú 
prítomnosť nezľúčiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov, podať 
o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného  
 
Predseda návrhovej komisie Mgr. Vladimír Kopec navrhol 
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Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

1. zriaďuje mandátovú  komisiu  

2. volí mandátovú komisiu v zložení :    predseda  Mgr. Zdenka Belohorcová                                                                                

                                                                     členovia: Peter Kohajda, Milan Žitňanský  

3. vymedzuje úlohy  mandátovej  komisie nasledovne: 

- overiť zloženie 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 zastupiteľstva 

 Hlasovanie č.3: 
 Za :     6 poslancov         (Mgr. Zdenka Beohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                           Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr. Vladimíra Kopca, aby prečítal návrh na 
uznesenie ohľadom zloženia sľubu starostu a poslancov. 
 
Návrh na Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

 b e r i e  n a  v e d o m i e  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

3. vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Milana Gála  podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré bolo doručené Obci Oponice dňa 30.11.2018, pričom 
k uvedenému dňu prišlo k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

3.1 Nastúpenie náhradníka na miesto poslanca obecného zastupiteľstva v Oponiciach,  
p. Mgr. Vladimíra Kopca  podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4. List Mgr. Andrei Gálovej  zo dňa 10.12.2018, v ktorom ospravedlnila svoju neúčasť na 
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2018 z dôvodu dlhodobej PN. 
 

5. berie na vedomie  

1. Určenie overovateľov zápisnice :  Mgr. Zdenka Belohorcová 

                                                           Stanislav Košťál 

2. určenie zapisovateľky                    Gabriela Šišková 

 

B. k o n š t a t u j e, ž e  

1. novozvolený starosta obce Oponice Mgr. Milan Gál  zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce  
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2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva: Mgr. Zdenka Belohorcová, , Vladimír Klačanský, Peter Kohajda, Mgr. Vladimír 
Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žit ňanský 

3. pán Mgr. Milan Gál  sa dňa 30.11.2018 písomne vzdal poslaneckého mandátu v Obecnom zastupiteľstve 
obce Oponice, čím v zmysle § 25 ods. 2, písm. c zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho 
mandát poslanca zanikol. Starosta obce skonštatoval, že v súlade s § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na uprázdnený mandát v obecnom zastupiteľstve nastupuje za poslanca OZ ako náhradník 
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo voľbách dňa 10.11.2018. Na základe týchto skutočností 
vyzval starosta obce p. Mgr. Vladimíra Kopca , ktorý nasleduje podľa výsledkov volieb. Mgr. Vladimír 
Kopec sa stáva poslancom OZ  v Oponiciach. 

4. pani Mgr. Andrea Gálová ospravedlnila svoju neúčasť listom zo dňa 10.12.2018 na ustanovujúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 z dôvodu dlhodobej PN a zákonom predpísaný 
sľub poslanca OZ zloží ako náhle jej to dovolí zdravotný stav. 

Hlasovanie č.4: 
Za :                  6 poslancov  (Mgr. Zdenka Beohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                  Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté. 
        
K bodu 4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

Starosta obce navrhol z radov poslancov  poslankyňu  Mgr. Zdenku Belohorcovú   za oprávnenú 
zvolávať a  viesť  rokovania  obecného zastupiteľstva podľa zákona ,v prípadoch podľa  
§12  ods.2, prvá  veta, ods.3  tretia veta a  ods.6 tretia  veta zákona č.369/1990  Zb. 
O obecnom  zriadení  v znení neskorších  predpisov.  
 
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach   
p o v e r u j e  
poslankyňu Mgr. Zdenku Belohorcovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 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.  
 
Hlasovanie: č.5 
 Za :                6 poslancov  (Mgr. Zdenka Belohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                  Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu 
 
Starosta obce  oboznámil všetkých prítomných s tým, že  za svojho zástupcu  si zvolil poslankyňu 
Mgr. Zdenku Belohorcovú,  zároveň   vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal  
návrh na uznesenie č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach   
 b e r i e  n a  v e d o m i e, 
že starosta obce Oponice v súlade s §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, poveril zastupovaním starostu Mgr. Zdenku Belohorcovú. Rozsah 
zastupovania určí starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu starostu. 
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Hlasovanie č.6: 
Za :               6 poslancov  (Mgr. Zdenka Belohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 K bodu 6.Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov. 
Starosta obce oboznámil všetkých  prítomných s tým, ktoré komisie boli zriadené v minulom 
funkčnom období  - Komisia na ochranu verejného záujmu, Finančná komisia, Komisia pre mládež 
, šport a kultúru, Komisia ochrany verejného poriadku, zároveň oznámil, že zo zákona je potrebné 
mať jednu a to Komisiu na ochranu verejného záujmu, čo sa týka ostatných komisií vyzval 
poslancov, aby sa tým zaoberali a navrhli si, aké komisie ako poradné orgány chcú mať. 
 
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol navrhnutý poslanec Milan Žitňanský, za 
členov poslanci Stanislav Košťál a Vladimír Klačanský. 
 
Návrh Uznesenia č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 
A . z r i a ď u j e  
v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších 
predpisov pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu na ochranu verejného záujmu 
B . náplň práce komisie bude určená do nasledujúceho riadneho zasadnutia OZ 
C . v o l í  
a) predsedu komisie : Milan Žitňanský  
b) členov komisie :    Stanislav Košťál, Vladimír Klačanský 
Hlasovanie č.7: 
Za :                 6 poslancov      (Mgr. Zdenka Belohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                      Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 7. Určenie platu  starostu obce 
Starosta obce v rámci tohto  bodu oznámil prítomným s tým , že 90 dní pred voľbami sa určoval 
úväzok nového starostu, plat zo zákona je vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci rok 2017, ktorý môžu  poslanci navýšiť.  Nakoniec sa poslanci 
uzhodli, že momentálne plat nebudú navyšovať. Starosta navrhol vzhľadom k tomu, že obec nemá 
služobné auto schváliť uznesením používanie  súkromného auta na služobné účely, s tým, že sa 
budú vyúčtovávať cestovné náhrady. 
Predseda návrhovej komisie navrhol  
uznesenie č.8 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

s ch v a ľ u j e  

starostovi obce používanie súkromného motorového vozidla Ford Focus Combi EČ TO831EC                      
na služobné účely , s tým, že cestovné náhrady budú vyúčtované v zmysle  Zákona č. 283/2002 Z. z.  
Zákona o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  
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Hlasovanie č.8: 
Za :                  6 poslancov          (Mgr. Zdenka Belohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                           Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8.Správa mandátovej komisie. 
Predseda mandátovej komisie  Mgr. Zdenka Belohorcová  prečítala správu, ktorá je prílohou 
(zápisnice č.15) 
Starosta obce vyzval  Mgr. Vladimíra Kopca, aby prečítal návrh na  
Uznesenie č.9 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

Správu mandátovej komisie prednesenú predsedom komisie   Mgr. Zdenkou Belohorcovou  

  
Hlasovanie č.9: 
Za :                  6 poslancov          (Mgr. Zdenka Belohorcová, Vladimír Klačanský, Peter Kohajda,           
                                                           Mgr. Vladimír Kopec, Stanislav Košťál, Milan Žitňanský ) 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 9.Diskusia 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

 
K bodu 10.Záver 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Zasadnutie bolo ukončené  o 19.20 hod.  
 
Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 
 
V Oponiciach 15.12.2018 
 
Zapísala:                                      Gabriela Šišková            ................................................   
 
 
 
 
             
Overovatelia zápisnice :     Mgr. Zdenka Belohorcová              .............................................. 
 
                                                       Stanislav Košťál             ................................................ 
 
 
  
 Starosta obce Oponice       Mgr. Milan Gál                   ................................................. 
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