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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Neporadzi, 

konaného dňa 28.11.2022 o 16:00 hod. v kultúrnom dome Neporadza 

______________________________________________________________________ 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Mgr. Ján Haninec 

Novozvolený starosta obce – Marián Kopecký 

 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 

Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo, Janka Štefánková, 

Pavol Žáčik 

 

Ostatní: 

podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice 

 
Program ustanovujúceho zasadnutia: 

1.)   Otvorenie zasadnutia. 

2.)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3.)   Informácia predsedu volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce. 

4.)   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému  

        starostovi. 

5.)   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6.)   Schválenie programu zasadnutia. 

7.)   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

8.)   Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie. 

9.)   Príhovor novozvoleného starostu. 

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

       zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

11.) Voľba zástupcu starostu. 

12.) Rôzne. 

13.) Záver. 

 

 

K bodu 1.   Otvorenie zasadnutia. 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ Neporadza, ktoré bolo zvolané v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov otvoril doterajší starosta Mgr. Ján Haninec, 

ktorý privítal novozvoleného starostu Mariána Kopeckého. Ďalej privítal novozvolených poslancov a 

prítomnú verejnosť. Nakoľko sa jedná o ustanovujúce zasadnutie starosta vyzval všetkých prítomných, 

aby povstali a zasadnutie začalo štátnou hymnou Slovenskej republiky.  

 

 

K bodu 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia bola určená Katarína Lacová. 

Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia boli určení Janka Štefánková a Ján Laššo. 
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K bodu 3.   Informácia predsedu volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

Predsedníčka  miestnej volebnej komisie Mgr. Jana Mináriková oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 29.11.2022. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 

649 voličov a právo voliť využilo 432 voličov.  Voľby prebehli v súlade s právnymi predpismi. 

 

Za starostu obce bol zvolený: 

Marián Kopecký, Slovenská národná strana, získal 228 platných hlasov.  

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:   

Miroslav Katrinec,   nezávislý kandidát,   získal 304 platných hlasov  

Pavol Žáčik,   Kresťanskodemokratické hnutie,   získal 267 platných hlasov                         

Pavol Cmarko,   Kresťanskodemokratické hnutie,   získal 217 platných hlasov 

Vladislav Jakubek,   Kresťanskodemokratické hnutie,   získal 215 platných hlasov 

Janka Štefánková,   Kresťanskodemokratické hnutie,   získal 201 platných hlasov 

Ján Laššo,   Slovenská národná strana,   získal 183 platných hlasov                                                                                              

Jozef Bednár,   Slovenská národná strana,   získal 174 platných hlasov 

 

 

K bodu 4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému 

starostovi. 

 

Novozvolený starosta obce p. Marián Kopecký prečítal sľub, po ktorom svojim podpisom potvrdil 

zloženie sľubu podľa §13 ods.2. zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení.  

Text sľubu starostu tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Po zložení sľubu odstupujúci starosta Mgr. Ján Haninec odovzdal novozvolenému starostovi insígnie 

a zablahoželal mu. Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvolenému starostovi 

osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

Odchádzajúci starosta Mgr. Ján Haninec poďakoval poslancom a organizáciám v obci za ich spoluprácu 

pri príprave rôznych kultúrnych či športových podujatiach. 

 

 

K bodu 5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

Pred zložením sľubu poslancov prečítal novozvolený starosta Marián Kopecký  prehlásenie o vykonaní 

poslaneckého mandátu Obecného zastupiteľstva obce Neporadza bezodplatne novozvoleného poslanca 

Miroslava  Katrinca. Prehlásenie tvorí príloha č.2 tejto zápisnice. 

Starosta obce požiadal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby po prečítaní sľubu 

starostom predstúpili v abecednom poradí, vyriekli slovo „SĽUBUJEM“ a potvrdili platnosť zvolenia 

za poslanca svojim podpisom podľa §26 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení. 

Text sľubu poslancov obecného zastupiteľstva tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenie o zvolení za 

poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 6.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Starosta obce predložil návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

S programom boli novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva riadne oboznámení pozvánkou  
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e-mailom, taktiež pozvánka bola riadne zverejnené na úradnej tabuli obce, ako i na webovom sídle 

obce. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 7.   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

 

Starosta obce navrhol členov mandátovej komisie. Vymedzili sa úlohy mandátovej komisie: 

- overenie zloženia sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva a kontrola úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, podať 

o výsledku správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.  

 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí poslanci: 

Predseda: Miroslav Katrinec 

Členovia: Pavol Cmarko a Pavol Žáčik 

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie. Vymedzili sa úlohy komisie: sledovať priebeh 

zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: 

Predseda: Janka Štefánková 

Členovia: Jozef Bednár a Ján Laššo 

 

Návrh na zloženie mandátovej a návrhovej komisie bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva 

jednomyseľne bez pripomienok. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 8.   Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie. 

 

Správu mandátovej komisie predniesol predseda komisie p. Miroslav Katrinec, ktorý konštatoval, že 

novozvolený starosta a novozvolení poslanci vlastnoručnými podpismi podpísali sľuby bez výhrad 

a predložili vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o tom, že nevykonávajú funkciu, ktorá je  

nezlučiteľná s funkciou starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva.  

Správa mandátovej komisie tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 
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K bodu 9.   Príhovor novozvoleného starostu. 

 

V rámci tohto bodu programu predniesol novozvolený starosta Marián Kopecký svoj príhovor, kde 

podotkol, že je tu pre všetkých občanov či už ho volili, alebo nie. Predstavil svoje vízie, ktoré by chcel 

vo svojom volebnom období uskutočniť. Hlavnou prioritou je pokračovať už vo veľmi dobre 

rozbehnutom projekte ohľadne kultúrneho domu, ktorý už rozbehol odchádzajúci starosta Mgr. Ján 

Haninec. Poďakoval odchádzajúcemu starostovi a poslancom za ich prácu počas funkčného obdobia, 

ktoré bolo poznamenané riešením problémov s pandémiou a následne vojnovým konfliktom. 

 

Následne odchádzajúcemu starostovi poďakovala poslankyňa Janka Štefánková za poslancov obecného 

zastupiteľstva a poslanec Miroslav Katrinec za Dobrovoľný hasičský zbor v Neporadzi a popriali mu 

veľa ďalších pracovných i osobných úspechov. 

 

 

K bodu 10.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť     

 zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce informoval, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov musí obecné zastupiteľstvo poveriť zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a od. 6 tretia veta zákona 

jedného z členov zastupiteľstva.  

Na základe dohovoru s poslancami obecného zastupiteľstva starosta navrhol poveriť zvolávaním 

a vedením zasadnutí v uvedených prípadoch  poslankyňu Janku Štefánková. Starosta dal o tomto návrhu 

hlasovať 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: Janka Štefánková  

 

K bodu 11.   Voľba zástupcu starostu. 

 

V zmysle zákona č.369/1990 Zb .o obecnom zriadení §13b, predložil starosta obce obecnému 

zastupiteľstvu návrh poverenia zastupovaním starostu obce p. Miroslava Katrinca. Následne dal o tomto 

návrhu hlasovať 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Ján Laššo, Janka Štefánková Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: Miroslav Katrinec 

 

Starosta vyzval predsedníčku návrhovej komisie p. Janku Štefánkovú o rekapituláciu uznesení 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.novembra 2022, ktoré 

sú súčasťou tejto zápisnice. 
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K bodu 12.   Rôzne. 

 

V tomto bode sa odchádzajúca poslankyňa Katarína Hanincová spýtala a požiadala novozvoleného 

starostu Mariána Kopeckého, ako to bolo s vrátenou dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu z roku 

2009, keď bol starostom on a zmluva na tento projekt bola uzatvorená s firmou REAL-BAU s.r.o. 

Svinná. Do tejto rozpravy vstúpil vtedajší konateľ firmy REAL-BAU s.r.o. Ing. Ľubomír Kopecký, 

ktorý podotkol, že zmluva mu bola vypovedaná bez uvedenia dôvodu. Ďalej podotkol, že navýšenie  

pôvodnej ceny o 25 000,-€ (dvadsaťpäťtisíc eur) spočívalo v navýšení prác, ktoré neboli zahrnuté 

v pôvodnom návrhu prác, čím sa zvýšila aj pôvodná cena uvedená v zmluve.  

K tejto téme sa vyjadril starosta Marián Kopecký s vysvetlením, že výpoveď bola doručená po 1,5 roku 

k 19.12.2010. Nakoľko toto vysvetlenie nebolo postačujúce, starosta písomne doručí doklady týkajúce 

sa tejto problematiky firme REAL-BAU s.r.o. a konateľovi Ing. Ľubomírovi Kopeckému. 

Rozpravu k bodu Rôzne starosta ukončil, pretože to začalo prechádzať do osobných slovných útokov, 

ktoré sú nedôstojné verejného stanovujúceho zastupiteľstva.  

 

K bodu 13.   Záver. 

 

Na záver starosta obce poprial novozvoleným poslancom veľa úspechov v novej funkcii, veľa 

správnych rozhodnutí a poďakoval sa všetkým prítomným poslancom, ako aj občanom za účasť 

a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

          Marián Kopecký                                                                                Miroslav Katrinec 

            starosta obce                                                                                     zástupca starostu 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                    __________________________              ________________________                                                    

                                                         Janka Štefánková                                      Ján Laššo 

 

 

 

 

Zapísala: Katarína Lacová 

 

 

 

 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Neporadza konaného 

dňa 28.11.2022  o 16:00 hod. v kultúrnom dome Neporadza 

 

 

 

K bodu číslo 3: informácia predsedu volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

 

Uznesenie č. 1/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

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

informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022 

 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

K bodu číslo 4: zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému 

starostovi 

 

Uznesenie č. 2/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

k o n š t a t u j e, ž e 

novozvolený starosta obce Marián Kopecký zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 
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K bodu číslo 5: zloženie poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 3/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

k o n š t a t u j e, ž e 

novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 

 

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

K bodu číslo 6: schválenie programu zasadnutia. 

 

 

Uznesenie č. 4/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

s ch v a ľ u j e 

program svojho zasadnutia zo dňa 28.11.2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022 

 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 
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K bodu číslo 7: voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

 

Uznesenie č. 5/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

s ch v a ľ u j e 

1. mandátovú komisiu v zložení: predseda: Miroslav Katrinec, členovia: Pavol Cmarko a Pavol Žáčik 

2. návrhovú komisiu v zložení: predsedníčka: Janka Štefánková, členovia: Jozef Bednár a Ján Laššo 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022 

 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

K bodu číslo 8: overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie. 

 

 

Uznesenie č. 6/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

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

predloženú správu mandátovej komisie 

 

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022 

 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 
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K bodu číslo 9: príhovor novozvoleného starostu. 

 

Uznesenie č. 7/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

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

vystúpenie novozvoleného starostu 

 

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022 

 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

K bodu číslo 10: poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 8/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

p o v e r u j e  

Janku Štefánkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 

ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: Janka Štefánková  

 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022                                                 ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 
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K bodu číslo 11: voľba zástupcu starostu. 

 

Uznesenie č. 9/2022  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 28.11.2022. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

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

informáciu starostu obce  o poverení Miroslava Katrince, poslanca obecného zastupiteľstva 

zastupovaním starostu v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Ján Laššo, Janka Štefánková Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: Miroslav Katrinec 

 

V Neporadzi dňa 28.11.2022                                                 ___________________________ 

                                                                                                                 Marián  Kopecký 

                                                                                                                   starosta obce 
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