
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

           obce Podhorie, konaného dňa 5.12.2014 o 18.00 hod.    

                              v zasadačke obecného úradu  

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                   2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce,  

                       konaných  15.11.2014 

                   3. Zloženie  sľubu novozvoleného starostu obce Podhorie  

                   4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce  

                       Podhorie 

                   5. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

                   6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

                       Podhorie    

                   7. Príhovor novozvoleného starostu obce Podhorie 

                   8. Voľba pracovných komisií- mandátová, volebná komisia a návrhová komisia 

                   9. Overenie platnosti  voľby starostu a poslancov a zlučiteľností ich funkcií 

                 10. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie  

                       starostu obce  

                 11. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva 

                 12. Určenie platu novozvolenému starostovi obce  

                 13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce a na  

                       zvolávanie zasadnutí obecného  zastupiteľstva 

                14. Rôzne 

                15. Diskusia 

                16. Návrh uznesení  

                17. Záver  

 



 

K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

                Anton Chobot otvoril zasadnutia  OZ , privítal prítomných poslancov a občanov. 

Zasadnutie zahájil štátnou hymnou Slovenskej republiky.  

 

K bodu 2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných    

                 15.11.2014 

                 Predsedkyňa volebnej komisie p. Janka Kováčová oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 15.12.2014 

 

K bodu 3. Zloženie  sľubu novozvoleného starostu obce Podhorie 

                  Anton Chobot prečítal  a zložil zákonom stanovený sľub a sľub podpísal do 

pamätnej knihy. Prevzal Osvedčenie o zvolení za starostu obce  Podhorie. 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Podhorie 

                Ing. Lenka Danková prečítala zákonom stanovený sľub za všetkých  poslancov OZ.  

Poslanci  zložili sľub a podpísali sa do pamätnej knihy  a prevzali si Osvedčenie o zvolení za 

poslancov OZ.  

                                       Oficiálna časť  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 5. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

Starosta obce  určil  za zapisovateľku  zo zasadnutia OZ Annu Horčičákovú.  

Za overovateľov zápisnice : Viliama Masného a Gabrielu Konušíkovú.  

Poslanci  menovaných jednohlasne  schválili.  

 

K bodu 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce         

                 Podhorie 

Starosta obce predniesol program  ustanovujúceho zasadnutia OZ. Konštatoval, že na 

zasadnutí OZ je prítomných 7 poslancov. Zasadnutie je uznášaniaschopné a dal ho schváliť.  

Poslanci program jednohlasne schválili.  

 



K bodu 7. Príhovor novozvoleného starostu obce Podhorie 

 Starosta obce predniesol príhovor, ktorý bude tvoriť súčasť tejto zápisnice.  

 

K bodu 8. Voľba pracovných komisií- mandátová, volebná komisia a návrhová komisia 

Starosta obce predniesol návrh na voľbu pracovných komisií : 

Mandátová komisia : Ing. Lenka Danková, Jozef Masný 

Volebná komisia: Gabriela Konušíková, Radoslav Masný 

Návrhová komisia: Martin Masný, Pavol Masný  

Pracovné  komisie v prednesenom zložení boli jednohlasne schválené. 

 

K bodu 9: Overenie platnosti  voľby starostu a poslancov a zlučiteľností ich funkcií 

Ing. Lenka Danková , členka mandátovej komisie predniesla správu mandátovej komisie , 

ktorá bude tvoriť prílohu zápisnice.  

Mandátová komisia : I. preverila :   

a) osvedčenie o zvolení Antona Chobota za  starostu obce Podhorie 

b) osvedčenia o zvolení  Ing. Lenky Dankovej, Pavla Masného, Martina Masného, Viliama 

Masného, Gabriely Konušíkovej, Jozefa Masného, Radoslava Masného za poslancov OZ  

Podhorie 

c) vyhlásenie Antona Chobota o zlučiteľnosti funkcie starostu obce s funkciou uvedenou 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

d) vyhlásenie Ing. Lenky Dankovej, Pavla Masného, Martina Masného, Viliama Masného, 

Gabriely Konušíkovej, Jozefa Masného, Radoslava Masného  o zlučiteľnosti funkcie 

poslancov OZ s funkciou uvedenou v § 11 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

II. overila platnosť voľby : 

a) Anton Chobot bol zvolený za starostu obce  

b) Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Viliam Masný, Gabriela Konušíková, 

Jozef Masný, Radoslav Masný, boli zvolení za poslancov OZ 

 

III. konštatuje,  

a) Anton Chobot,  starosta obce zložil sľub  

b) Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Viliam Masný, Gabriela Konušíková,  

Jozef Masný, Radoslav Masný, poslanci OZ zložili sľub 



c) Anton Chobot , starosta obce  nevykonáva ani jednu z funkcií, uvedených v § 13 ods.3 

zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré sú nezlučiteľné 

s funkciou starostu  

d) Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Viliam Masný, Gabriela Konušíková,  

Jozef Masný, Radoslav Masný, poslanci OZ nevykonávajú ani jednu z funkcií uvedených v § 

11, ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca 

OZ 

Správu mandátovej komisie poslanci  zobrali na vedomie.  

 

K bodu 10. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie  

                       starostu obce 

Bol prednesený návrh na voľbu komisie na ochranu verejného záujmu : 

Predseda : Viliam Masný 

Členovia : Gabriela Konušíková, Radoslav Masný 

Starosta dal hlasovať. Poslanci jednohlasne schválili komisiu na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcie starostu obce . 

 

K bodu 11. Voľba predsedov komisií OZ 

Bol prednesený návrh na  predsedov komisií : 

Viliam Masný – predseda finančnej  komisie 

Martin Masný – predseda stavebnej komisie 

Ing. Lenka Danková – predsedkyňa komisie kultúry, športu a vzdelávania 

Gabriela Konušíková – predsedkyňa komisie sociálnych vecí 

Jozef Masný – predseda verejného poriadku 

Pavol Masný – predseda komisie životného prostredia 

Radoslav Masný  - predseda komisie verejného obstarávania 

 

Predsedovia  komisií boli jednohlasne schválení.  

Predsedom komisií bolo uložené predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na voľbu členov 

komisií v stanovených počtoch a zložení. 

 

 



K bodu 12. Určenie platu novozvolenému starostovi obce 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest a v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr  90 dní pred voľbami, mesačný plat starostovi 

obce Antonovi Chobotovi sa určuje  vo výške platu vypočítaného , ako 1,65 násobok 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve zvýšený o 15 %. 

Poslanci plat starostovi obce jednohlasne schválili.           

 

K bodu 13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce a na  

 zvolávanie zasadnutí obecného  zastupiteľstva          

Starosta obce poveril v zmysle § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

Viliama Masného , poslanca OZ zastupovaním starostu obce. 

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods.  6 tretia 

veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril Vilama Masného, poslanca  OZ  

zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie : za 6                zdržal sa hlasovania: Viliam Masný, proti : 0 

 

K bodu 14. Rôzne 

Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Matejkov predniesol  plán kontrolnej činnosti HK na prvý 

polrok 2015. 

 K prednesenému plánu činnosti HK nemal  z poslancov nikto žiadne  pripomienky. 

Hlasovanie : za 7      zdržal sa   0                         Proti : 0 

Hlavný kontrolór predniesol  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Podhorie. 

Starosta má oprávnenie na rozpočtové opatrenia na presuny medzi schválenými príjmami 

a výdajmi medzi rozpočtovými položkami do sumy  1000 eur bez zmeny celkových príjmov 

a výdavkov.  

Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

K bodu 15. Diskusia 

Poslanci si prevzali rozdelenie obce podľa čísla domov, občanov  ktorých budú zastupovať  

zvolení poslanci.  

Pripomienky a interpelácie občanov  nebudú prejednávané, nakoľko ustanovujúce zasadnutie 

nového obecného zastupiteľstva má určený program. 



K bodu 16. Návrh uznesení 

Starosta predniesol návrh na uznesenie č. 1/2014 – UZ   až Uznesenie č.14/2014 – UZ , ktoré 

tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

K bodu 17. Záver 

 Nakoľko program ustanovujúceho zasadnutia bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval 

prítomným a zasadnutie ukončil .  

 

V Podhorí 5.12.2014                 

 

Zapísala: Anna Horčičáková                                                 Anton Chobot  

                                                                                                Starosta obce  

 

Overovatelia zápisnice: Viliam Masný 

  

                                        Gabriela Konušíková      

 

 

 

 

                       

 


