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Z á p i s n i c a 
 

z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Predmieri konaného 

dňa 24.novembra 2022 

 

Miesto konania :  Zasadačka obecného úradu 

Prítomní:              podľa priloženej prezenčnej listiny ( 9 poslancov  ) 

Program :  

 

1. Otvorenie zasadnutia.  

2. 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. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.1  

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.  

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

6. Určenie platu starostu obce.  

7. Diskusia.  

8. Záver.  

 

 

 

1. -  Otvorenie 
 

     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 Predmier otvoril  Štefan Klus, starosta obce a privítal 

novozvolených poslancov a hostí. 
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2. –  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Starosta obce poveril písaním zápisnice pracovníčku obecného úradu Alenu Adamekovú. 

 

     Za overovateľov zápisnice určil :  Jozefa Jandu 

      Petra Pobijaka 

    

3. –  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

 
     Predsedníčka miestnej volebnej komisie Marta Kostelná oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Predmier, ktoré sa konali 29. októbra  2022 

a odovzdala osvedčenia o zvolení starostovi  a poslancom OZ. 

 
 Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1 118 oprávnených voličov. 

 

  Účasť v komunálnych voľbách v obci bola 65,20 %.. 

 

Za starostu obce bol zvolený Štefan Klus s počtom platných hlasov  403. 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení : 

 

 

      

                                                                                              

4. –  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie symbolov obce  

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným 

starostom   
 

     Starosta obce Štefan Klus vyzval poslankyňu Mgr. Janku Praženicovú, aby prečítala znenie 

sľubu starostu obce v nasledovnom znení :  

Sľub starostu obce podľa § 13 ods. zákona č. 369/1990 Zb.: 

 

„ 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.“ 

 

Por. 

číslo 

Poslanci zvolení do obecné zastupiteľstva v Predmieri Počet hlasov 

1. Ing. Anton Bajza 361 

2. Juraj Bajza 300 

3. Ing. Tibor Klus 265 

4. Peter Pobijak 260 

5. Mgr. Janka Praženicová 241 

6. Ing. Tomáš Michalec 232 

7. Andrej Klus 217 

8. Ing. Vlasta Sokolová 200 

9. Jozef Janda 198 
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Novozvolený starosta obce potvrdil sľub svojim podpisom pod text sľubu napísaného na 

osobitnom liste. 

 

5. –  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
 

     Starosta obce Štefan Klus prečítal znenie sľubu poslancov OZ v nasledovnom 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 poradí podľa získaného počtu hlasov. 

 

Starosta obce Štefan Klus poďakoval novozvoleným poslancom, že zložením sľubu mandát 

poslanca obecného zastupiteľstva prijali a zaželal všetkým veľa úspechov pri vykonávaní 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v obci Predmier vo volebnom období 2022 – 2026. 

  

6. –  Príhovor novozvoleného starostu obce 

     Novozvolený starosta obce v úvode poďakoval všetkým, ktorí jemu i novozvoleným 

poslancom OZ prejavili svoju dôveru v uplynulých voľbách a v mene svojom ako i poslancov  

sa zaväzuje k maximálnemu úsiliu pri realizácií všetkých úloh vyplývajúcich z mandátu 

starostu a poslancov. 

 

 Otvorenie pracovnej časti zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

7. –  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného   

zastupiteľstva 
  

    Starosta obce oboznámil prítomných s ďalšími bodmi programu rokovania, o ktorom dal 

hlasovať. 

 

  8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť    

      zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  9. Voľba mandátovej a volebnej komisie, návrhovej komisie, prípadne ďalších    

      komisií a voľba ich predsedov a členov komisií 

10. Poverenie zástupcu starostu obce  

11. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania zástupcu starostu obce,  

      poslancov OZ a členov obecných komisií 

12. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným  

      úradom 

13. Diskusia 

14. Schválenie uznesenia 

15. Záver 

 

Hlasovalo : 9 poslancov   

Za : 8   proti : 1  zdržal sa : 0  
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K bodu č. 8. - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  
     Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení v zmysle, ktorého obecné 

zastupiteľstvo poverí poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

Na základe týchto skutočnosti navrhol poslanca   Ing. Tibora Klusa 

 
     O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 7  proti : 1  zdržal sa : 1 

 

 

K bodu č.  9. – Voľba mandátovej a volebnej komisie, návrhovej komisie , 

prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov 

   

     Starosta obce predložil návrhy na zloženie návrhovej komisie a mandátovej a volebnej 

komisie: 

 

Do návrhovej  komisie navrhol:  

 
Predseda komisie, poslanec   - Mgr. Janka Praženicová 

Členovia komisie, poslanci  - Juraj Bajza, Ing. Tibor Klus 

 
Starosta obce dal hlasovať o zložení návrhovej komisie. 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 

 

     Starosta skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená podľa predloženého návrhu 

a vyzval jej členov, aby pracovali na tvorbe uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 
Do mandátovej a volebnej komisie navrhol:  

 

Predseda komisie, poslanec   - Ing. Vlasta Sokolová 

Členovia komisie, poslanci  - Ing. Tomáš Michalec, Ing. Anton Bajza 

 
Starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej  komisie. 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 

 

     Starosta skonštatoval, že mandátová a volebná komisia bola schválená a požiadal ju, aby 

podľa dokladov o výsledku volieb, ktoré predložila miestna volebná komisia, overila výsledky 

volieb poslancov do obecného zastupiteľstva  a  na starostu obce. 
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     Mandátová a volebná komisia overila výsledky volieb poslancov do obecného zastupiteľstva 

a na starostu obce. 

 

     Starosta obce vyzval predsedu mandátovej a volebnej komisie Ing. Vlastu Sokolovú, aby 

predniesla správu mandátovej a volebnej komisie.                                                                                       

           

 

Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne  ďalších členov komisií.                                                                 
      

     V zmysle § 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo 

zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Komisie sú zložené z poslancov OZ a z ďalších osôb zvolených OZ. Zloženie a úlohy komisií 

vymedzuje OZ. 

      

Starosta obce navrhol poslancom OZ zriadiť nasledovné komisie: 

 

Komisia finančná a pre správu obecného majetku 
Za jej predsedu navrhujem poslanca:   Ing. Tomáš Michalec 

Za členov:  Marta Kostelná, Jarmila Buntová, Daniela Bučová, Mária Gaňová 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 

 

 

Komisia výstavby a územného plánu 
Za jej predsedu navrhujem poslanca:   Ing. Tibor Klus   

Za členov: Ing.Ján Pobijak, Peter Pobijak, Mgr. Michaela Bočková, Ing. Anton Bajza, Ľubica 

Smolková, Monika Mináriková 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 

 

 

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a športu 
Za jej predsedu navrhujem poslanca:   Ing. Vlasta Sokolová 

Za členov: Jozef Janda, Ing, Mgr. Janka Praženicová, Mgr. Jolana Letríková, Alena Adameková 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 

 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia 
Za jej predsedu navrhujem poslanca:    Juraj Bajza 

Za členov: Peter Kučera, Andrej Klus, Ing. Jaroslav Ondogrecula,Ján Hujo 

  

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 
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K bodu č. 10. - Poverenie zástupcu starostu obce 

 
     V súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

starosta obce poveril zástupcom starostu obce Ing. Tibora Klusa  na celé funkčné obdobie 

2022 – 2026. 

Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú informáciu vzali na vedomie. 

 

 

K bodu č. 11. - Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania 

zástupcu starostu  obce, poslancov  OZ a obecných  komisií 
  

1. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku 2,20 čo je v súlade s ust. § 4 zákona č. 320/2018 Z.z. v  znení 

neskorších predpisov čo prestavuje sumu 2664,50 €. 

2. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže 

tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. 

3.  Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

4.  Nárok na plat starostu zaniká dňom skončenia jeho mandátu. 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli zvýšiť plat o 20%.  

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 5  proti : 3  zdržal sa : 1 

 

      Starosta obce  predložil návrh zásad odmeňovania zástupcu starostu obce, poslancov OZ 

a obecných komisií. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva uvedenú informáciu vzali na vedomie. 

 

Poslanec Jozef Janda navrhol, aby sa zástupca starostu a poslanci OZ vzdali 10% zo svojich 

odmien. Požiadal, aby sa tento bod prerokoval na ďalšom obecnom zastupiteľstve. 

 

 

K bodu č. 12 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na uzavretie 

manželstiev pred matričným úradom 
 

Starosta obce citoval zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení zmien a doplnkov určuje, že pri 

uzatváraní manželstva pred orgánom štátu sa tento obrad, čiže sobáš, vykonáva pred starostom 

alebo povereným poslancom OZ, ktorí je pri výkone tejto funkcie starostovi nápomocný. 

 

     Starosta navrhol: 

 

1. Štefana Klusa, starostu obce a Mgr. Janku Praženicovú, poslankyňu OZ vykonávať 

obrady uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2022 – 2026 

2. sobášnu miestnosť  -  Sobášna sieň v budove Obecného úradu Predmier  

3. sobášne dni  -  štvrtok a sobotu 
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Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 

 

Delegovanie zástupcov obce do Rady školy   

 

      Obec Predmier ako zriaďovateľ v zmysle zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov zodpovedá za ustanovenie  

rady školy. Zloženie a počet členov rady školy podľa § 25 ods. 1, 4  a 7 určí zriaďovateľ 

s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov, pričom dodržiava zásadu, že počet členov 

rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy musí byť väčšinový. 

Zriaďovateľ deleguje do rady školy pre ZŠ svojich zástupcov, z ktorých najmenej jeden je 

poslanec OZ. 

Zriaďovateľ deleguje do rady školy pre MŠ jedného zástupcu. 

  

Starosta obce deleguje: 

 

1.) zástupcov obce v Rade školy pre ZŠ 

  - Ing. Anton Bajza     – poslanec OZ 

 - Mgr. Janku Praženicovú  – poslanec OZ 

 - Ing. Vlasta Sokolová  – poslanec OZ 

 

 

  

2.) zástupcu obce v Rade školy  pre MŠ 

  - Peter Pobijak        – poslanec OZ 

 

Hlasovalo : 9 poslancov 

Za : 9  proti : 0  zdržal sa : 0 

 

 

  

K bodu č. 13 – Diskusia 

 

 Poslanci vzniesli nasledovné požiadavky : 

-  aby v pozvánke na OZ v bode rôzne boli  presne špecifikované body o ktorých sa bude 

rokovať 

- pracovné stretnutie poslancov pred OZ (predložiť účtovné podklady) 

- rokovacie zásady zverejniť na internetovej stránky  

- streamovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva cez youtube kanál 

- na nasledujúcom OZ prerokovať zásady odmeňovania členov OZ 

 

          – u k l a d á - 
 

K bodu č. 14 – Schválenie uznesenia 
 
    Nakoľko nebolo viac diskusných príspevkov, starosta obce požiadal predsedu návrhovej 

komisie Mgr. Janku Praženicovú, aby predniesla Uznesenia prijaté počas rokovania OZ.  
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K bodu č. 15 – Záver 
 

     Nakoľko všetky body programu  boli prerokované obecným zastupiteľstvom, starosta obce 

poďakoval novým poslancom obecného zastupiteľstva a  prítomným za účasť a rokovanie 

Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Predmier vyhlásil za ukončené. 

 

 

 

 

 

V Predmieri dňa   : 24.11.2022 

 

 

 

Overovatelia:  Jozef Janda     .................................. 

 

   Peter Pobijak     .................................. 

  

 

 

 

Zapísala:             Alena Adameková    .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                       Štefan Klus 

                                                                                                         starosta obce 
 

 

 


