
ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 28.11.2022 

                                    
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

1 -  Úvodné náležitosti. 

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu. 

2  -  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3  -  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

4  -  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

5  -  Zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do Rady školy pri ZŠ a do rady školy pri MŠ. 

6  -  Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2022. 

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

       zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8  -  Zriadenie komisií, (určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov).  

9  -  Určenie platu starostu obce a odmien poslancov.  

10 - Diskusia. 

11 - Uznesenie. 

12 - Záver. 

 

 

K bodu 1  

Ustanovujúce zasadnutie OcZ v Podhoranoch bolo slávnostne otvorené hymnou 

Slovenskej republiky. Starostka obce, zvolená v predchádzajúcom volebnom období, 

privítala prítomných hostí ustanovujúceho zasadnutia, poverila zapisovateľa – Ing. Štefana 

Kňaška a overovateľov zápisnice – Ing. Mariána Ragasa a Norberta Kissa. Zároveň 

informovala prítomných, že všetci zamestnanci Obecného úradu v Podhoranoch končia 

pracovný pomer ku dňu 28.11.2022. Následne predsedníčka miestnej volebnej komisie 

podala informáciu o výsledkoch volieb starostu a o výsledkoch volieb poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

 

Novozvolená starostka obce Mgr. Lucia Kuťková zložila zákonom predpísaný sľub v 

súlade s §13 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podpísala jeho 

písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou č.1 tejto zápisnice. 

Novozvolení poslanci potom zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o 

obecnom zriadení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou č.2 tejto 

zápisnice. 

 



Starostka obce vo svojom krátkom vystúpení poďakovala za prejavenú dôveru občanom 

obce, poďakovala sa všetkým, ktorí sa roky podieľali a podieľajú na zveľaďovaní našej 

obce. Zablahoželala poslancom k ich zvoleniu a vyzvala na otvorenú, konštruktívnu 

spoluprácu a dialóg. Zdôraznila, že nás v nasledujúcom období nečaká ľahká cesta, aj 

vzhľadom na obdobie rôznych kríz, energetických, finančných atď. Všetkým zaželala 

pevné zdravie, veľa správnych rozhodnutí a vytrvalosti, aby sme spolu našli čo najviac 

riešení smerujúcich k rozvoju našej obce. 

  

Starostka obce konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci – podľa prezenčnej listiny 

a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2  - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

Starostka obce dala hlasovať programe rokovania obecného zastupiteľstva, tak ako bol 

zverejnený a ktorý predložila starostka obce zvolená v predchádzajúcom volebnom období.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 3 - Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

Ďalej podľa schváleného programu prebehla voľba mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie. 

Mandátová komisia:  predseda: Ing. Štefan Kňaško 

členovia: Norbert Kiss, Vladimír Lyžičiar 

Návrhová komisia:  Ing. Marián Ragas, Radoslav Benc 

Volebná komisia:  Peter Žebi, Miroslav Michalka 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 4 - Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

Mandátová komisia overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a 

novozvolených poslancov a zisťovala, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou 

starostu alebo poslanca na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných 

vyhlásení a podala o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 5 - Zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do RŠ pri ZŠ a do RŠ pri MŠ. 

Ďalším bodom bolo zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do Rady školy pri ZŠ a MŠ 

Podhorany. Starostka obce predložila návrh na zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do 

Rady školy pri ZŠ v nasledovnom zložení: : Norbert Kiss, Ing. Štefan Kňaško, Ing. Marián 

Ragas a Peter Žebi.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 4                      PROTI: 3                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Svoj návrh na zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do Rady školy pri ZŠ a MŠ 

Podhorany predložil aj pán poslanec Benc v nasledovnom zložení: Radoslav Benc, Norbert 

Kiss, Ing. Štefan Kňaško a Ing. Marián Ragas. 

 

 



Hlasovanie:      

ZA: 3                      PROTI: 4                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Starostka obce predložila návrh zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do Rady školy pri 

MŠ v nasledovnom zložení: : Norbert Kiss, Ing. Marián Ragas a Peter Žebi.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 5                      PROTI: 2                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch deleguje svojich zástupcov nasledovne: 

RŠ pri ZŠ Podhorany: Norbert Kiss, Ing. Štefan Kňaško, Ing. Marián Ragas a Peter Žebi. 

RŠ pri MŠ Podhorany: Norbert Kiss, Ing. Marián Ragas a Peter Žebi 

 

K bodu 6 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2022. 

Poslancom bol zaslaný návrh rozpočtového opatrenia č.4/2022 pred zasadnutím OcZ, 

ktorým sa upravujú položky rozpočtu obce na rok 2022. Zo zákona prislúcha končiacemu 

starostovi nárok na odstupné po zániku jeho mandátu, v našom prípade vo výške 

päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe 

nasledujúce funkčné obdobia. Starostka obce dala za schválenie rozpočtového opatrenia 

hlasovať. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 7 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Starostka obce poverila poslanca Ing. Mariána Ragasa, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 8 - Zriadenie komisií, (určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov). 

Podľa štatútu obce Podhorany schváleného poslancami obecného zastupiteľstva s 

účinnosťou dňa 5. 4. 2019 má obec Podhorany zriadené 4 stále komisie. Ich presný popis a 

úlohy sú jasne definované v štatúte obce. Sú to: 

- Komisia verejného poriadku a životného prostredia, 

- Komisia školstva, kultúry a športu, 

- Finančno – hospodárska komisia, 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Následne na návrh starostky obce poslanci hlasovali o zložení jednotlivých komisii. 

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia, 

Predseda: Norbet Kiss, člen komisie: Vladimír Lyžičiar, Peter Žebi a Ing. Marián Ragas 

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 1                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Komisia školstva, kultúry a športu, 

Predseda: Vladimír Lyžičiar, o členoch komisie bude OcZ rozhodovať na nasledujúcom 

zasadnutí na základe návrhu predsedu komisie. 



 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Finančno – hospodárska komisia. 

Predseda: Ing. Štefan Kňaško, člen komisie: Norbet Kiss, Peter Žebi a Ing. Marián Ragas 

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 1                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Predseda: Radoslav Benc, člen komisie: Vladimír Lyžičiar, Ing. Štefan Kňaško a Miroslav 

Michalka. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 1           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 9 - Určenie platu starostu obce a odmien poslancov. 

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. Novozvolená starostka navrhla pre 

seba iba základný plat, ktorý jej za vykonávanie funkcie podľa zákona náleží. Na základe 

informácií, ktoré obdržala, poslancov informovala o tom, že sa všetci dobrovoľne svojho 

poslaneckého platu vzdávajú. 

 

K bodu 10 - Diskusia 

 

Ing. Kňaško - sa starostky spýtal na plán – víziu jej činnosti na nasledujúce 4 roky. 

Navrhol nasledujúce zasadnutie OcZ na 13.12.2022. 

p. Benc - sa dopytoval na plánované aktivity v oblasti kultúry a športu, pýtal sa na voľbu 

nového hlavného kontrolóra, na mzdové zaradenie pozície údržbár, dopytoval sa na stav 

zmluvného vzťahu ohľadom servisu kanalizácie, poďakoval predchádzajúcej starostke za 

jej prácu. 

p Z. Fulop - sa informoval o situácii s vodozádržnými opatreniami realizovanými 

v Mecheniciach, ako je to s kúrením vo veľkej spoločenskej miestnosti, navrhol priestor 

pre seniorov, informoval sa o bežnom chode obce. 

Mgr. Bogyová - informovala o preberaní OÚ a otázkach obsadzovania pozícií, o potrebnej 

kolaudácii a udržateľnosti vodozádržných opatrení – 5 rokov a o konštrukcii stavby, 

reagovala na situáciu ohľadom rozpočtu na rok 2023, informovala o pripravovaných 

zmenách ÚP  a možnostiach umiestnenia ihriska. 

p. Lyžičiar – sa vyjadril k situácii ohľadom možného futbalového ihriska. 

Ing. Jarošová – sa spýtala na ihrisko v Mecheniciach. 

Mgr. Lysá, Mgr. Kuťková, p. Michalka, p. Benc – diskutovali situáciu ohľadom detského 

futbalu. 

p. Dobiáš – sa spýtal starostky a poslancov na priority v novom volebnom období. 

 

K bodu 11  - Uznesenie. 



Návrhová komisia predniesla všetky Uznesenia o ktorých sa na zasadnutí OcZ hlasovalo. 

 

K bodu 11  - Záver. 

Na záver ustanovujúceho obecného zastupiteľstva sa starostka obce všetkým poďakovala 

za prítomnosť a popriala všetkým veľa zdravia, sily a dobrých nápadov do ďalšieho 

zastupiteľstva. Vyhlásila rokovanie za ukončené. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

• Delegovanie poslancov do Rady školy pri ZŠ a MŠ 

• Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022 

• Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ 

• Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

• Určenie platu starostu a odmien poslancov 

zastupiteľstvo schválilo: 

• Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu 

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Delegovanie poslancov do Rady školy pri ZŠ a MŠ 

• Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022 

• Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 

 

 

Overovatelia: Norbert Kiss     ................................... 

          

Ing. Marián Ragas    ................................... 

                        

Zapisovateľ: Ing. Štefan Kňaško    ................................... 

 

 

                                                                                       .............................................. 

                                                                          Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                       starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 

28.11.2022 

 

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú 

väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení je uznášaniaschopné.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia: 

 

                                                   Uznesenie č. 46/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

B. schválilo   

- Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 

 

Uznesenie č. 47/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

 

B. schválilo   

- Zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 

 

Uznesenie č. 48/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a správu mandátovej komisie. 

 

B. berie na vedomie  

- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a správu mandátovej komisie. 

 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 



Uznesenie č. 49/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Voľbu a delegovanie poslancov do Rady školy pri Základnej Škole v Podhoranoch a do 

Rady školy pri Materskej Škole v Podhoranoch. 

 

B. schválilo  

- Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch deleguje svojich zástupcov nasledovne: 

Do Rady školy pri Základnej škole v Podhoranoch: Norbert Kiss, Ing. Štefan Kňaško, Ing. 

Marián Ragas a Peter Žebi. 

Do Rady školy pri Materskej škole v Podhoranoch: Norbert Kiss, Ing. Marián Ragas a 

Peter Žebi 

 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 

 

Uznesenie č. 50/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2022. 

 

B. schválilo   

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2022. 

 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 

 

Uznesenie č. 51/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť       

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

B. berie na vedomie  

- Poverenie poslanca Ing. Mariána Ragasa, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 52/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva, (určenie náplne ich práce, voľbu ich 

predsedov a členov). 

 

B. schválilo   

- Zriadenie a zloženie komisií Obecného zastupiteľstva nasledovne: 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia, predseda: Norbet Kiss, člen komisie: 

Vladimír Lyžičiar, Peter Žebi a Ing. Marián Ragas.  

Komisia školstva, kultúry a športu, predseda: Vladimír Lyžičiar, o členoch komisie bude 

OcZ rozhodovať na nasledujúcom zasadnutí na základe návrhu predsedu komisie. 

Finančno – hospodárska komisia, predseda: Ing. Štefan Kňaško, člen komisie: Norbet Kiss, 

Peter Žebi a Ing. Marián Ragas. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  

predseda: Radoslav Benc, člen komisie: Vladimír Lyžičiar, Ing. Štefan Kňaško a Miroslav 

Michalka. 

 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 

 

Uznesenie č. 53/6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- Určenie platu starostu obce a odmien poslancov. 

 

B. berie na vedomie  

- Starostka obce Podhorany bude poberať základný plat, ktorý jej za vykonávanie funkcie 

podľa zákona náleží. Všetci poslanci Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch sa 

dobrovoľne svojho poslaneckého platu vzdávajú. 
 

….................................................. 

                                                                       Mgr. Lucia Kuťková 

                                                                           Starostka obce 

 

 


