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Z Á P I S N I C A 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, 

konaného dňa 10. decembra 2018 

________________________________________________________________  

 
Prítomní: 11 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

 

                Ing. Ivor Husár  -  starosta obce 

                Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

                Ing. Igor Makeš – prednosta OcÚ 

                  

 

Občania:  v počte  25 

 

- Hymna SR 

- Zahájenie -  Dis. art. Peter Bielický 
 

10.novembra 2018 sa uskutočnili komunálne voľby, ktorých výsledkom je voľba 

nových poslancov a vedenia obce, na ďalšie štvorročné obdobie. Ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom 

volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné 

zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. 

Dnešné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje za 

prítomnosti novozvolených poslancov a má slávnostný charakter. Jeho priebeh sa 

riadi metodickým pokynom Ministerstva vnútra SR a rokovacím poriadkom. V zmysle 

článku VI. odsek 6 rokovacieho poriadku sa dnešné rokovania OZ riadi individuálnym 

programom a keďže sa jedná o slávnostné zastupiteľstvo vypúšťajú sa body 

pripomienky a podnety občanov a diskusia. 

Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas  nadpolovičnej 

väčšiny prítomných poslancov. Prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce nie je 

na programe dnešného zastupiteľstva. 

Aby sa novozvolený starosta a poslanci mohli ujať svojej funkcie, musia najskôr zložiť 

zákonom predpísaný sľub. Odmietnutie sľubu, zloženie sľubu s výhradou, alebo 

vzdanie sa mandátu znamená zánik mandátu starostu, alebo poslanca.  

Žiadam všetkých prítomných, aby rešpektovali slávnostný charakter dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, nenarušovali jeho priebeh a aby 

si všetci vypli mobilné telefóny. 

Prosím predsedníčku miestnej volebnej komisie, pani Líviu Ondračkovú, aby 

odprezentovala výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce v obci 

Kanianka zo dňa 10.11.2018. Po odprezentovaní výsledkov volieb nasleduje zloženie 

sľubu starostu, podpísanie zápisnice o zložení sľubu starostu  a zápis do pamätnej 

knihy obce. 

 

- Výsledky volieb - Správu o výsledku komunálnych volieb do obecnej samosprávy 

obce Kanianka a voľby na starostu obce konaných  dňa 15. novembra 2018   

predniesla  predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Lívia Ondračková. 

 

Novozvolený starosta obce Ing. Ivor Husár prečítal sľub, ktorý znie:  
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"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." 

 

Predsedníčka volebnej komisie skonštatovala, že novozvolený starosta obce Kanianka Ing. 

Ivor Husár zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zákona číslo  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Týmto sa ujíma funkcie starostu  na volebné obdobie 2018 

– 2022 . Požiadala, novozvoleného starostu, aby podpísal zápisnicu o zložení sľubu a vykonal 

zápis do pamätnej knihy obce. 

Dňa 04. 12. 2018 bolo na Obecný úrad v Kanianke doručené oznámenie Ing. Ivora Husára, 

že vzhľadom nezlučiteľnosti funkcie starostu a poslanca, nezloží sľub poslanca a bude 

vykonávať iba mandát starostu. Na jeho miesto nastúpi pani Ing. Katarína Šimová zložením 

sľubu poslanca. Prosím novozvoleného starostu obce Ing. Ivora Husára, aby sa ujal vedenia 

prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva a aby prečítal znenie sľubu poslanca. Následne 

budem čítať jednotlivé mená novozvolených poslancov podľa abecedného poradia, pričom 

každý z nich podá ruku starostovi a predsedovi miestnej volebnej komisie, povie „sľubujem“ 

a podpíše zápisnicu o zložení sľubu poslanca a vykoná zápis do pamätnej knihy obce. 

 

(Starosta) 

"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." 

 

Starosta obce – vysvetlil poslancom aj prítomným občanom situáciu, ktorá môže nastať 

z dôvodu,  že na Ústavný súd bola doručená volebná sťažnosť sťažovateľky Ing. Marty 

Pernišovej, v ktorej sťažovateľka namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov 

samosprávy v obci Kanianka konaných 10. novembra 2018. V prípade, že súd rozhodne 

o nekorektnosti volieb, budú sa opakovať. 

Uviedol, že predchádzajúce obecné zastupiteľstvo odviedlo veľa práce, vykonalo sa mnoho 

investícií. Tlmočil slová MUDr. Alexandra Berkeša, ktorý uviedol, že predchádzajúce 

zastupiteľstvo bolo jedno z najlepších. Starosta obce poďakoval bývalým poslancom za 

spoluprácu. Ďalej oboznámil poslancov, že na dnešnom zasadnutí OZ sa nebudú rušiť, ani 

voliť  komisie. Komisie sú poradným orgánom OZ a poslanci môžu navrhnúť, ktoré komisie 

zvolia. Navrhol nezvoliť Obecnú radu, ale skôr pracovné rokovania poslancov, ktoré sa aj 

v minulom volebnom období osvedčilo. 

Ešte raz poprial všetkým poslancom zdravie, pevné nervy, zdravý úsudok a spoluprácu 

v prospech obce. 

 

Starosta obce - Otváram Zasadnutie ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva   

Konštatujem, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 12 ods. 1 

zákona NR SR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s určením 

miesta, dňa a hodiny. 

 

         Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z celkového počtu 11 pozvaných poslancov je 

prítomných 11, čo je 100% účasť, čím je zasadnutie rokovania a uznášania schopné. 

 

K bodu 1/ Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť nasledovným programom: 

   

 1/  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

 2/ Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice.   
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 3/ Poverenie zástupcu starostu obce. 

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

 5/ Schválenie platu starostu. 

 6/ Záver. 

 

  

Ing. R. Linder – poďakoval občanom, že mu prejavili dôveru a zvolili ho za poslanca. 

Navrhol vypustiť  z programu rokovania bod 5) a o plate starostu rokovať až po rozhodnutí 

Ústavného súdu, aby neboli občania podvedení. Preto  starosta obce dal hlasovať za 

poslanecký návrh, aby bol z programu rokovania stiahnutý bod 5) – schválenie platu starostu. 

Za stiahnutie bodu 5) boli 4 poslanci – Ing. Linder, Ing. Šimová, M. Kulich, J. Jalový. Za to, 

aby bod programu 5) zostal bolo 6 poslancov – M. Kollár, P. Hraňo, JUDr. Lacko, JUDr. 

Štancel, Ľ. Vidová, R. Vážan a zdržal sa 1 poslanec M. Kuna. 
 

 

UZNESENIE č. 513/2018          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  10.12.2018. 

 

Hlasovanie:     

Za :  7   (JUDr. J. Lacko, JUDr. F. Štancel, Ľ. Vidová, R. Vážan, P. Hraňo, M. Kollár , M. Kuna)                    

Zdržal sa:  1 (Ing. K. Šimová)  Proti:  3  (Ing. R. Linder, M. Kulich, J. Jalový) 

 

 

 K bodu 2/ Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice.   

 

Starosta obce  - určujem overovateľov zápisnice JUDr. Filipa Štancela a Petra Hraňa. 

Za zapisovateľa zápisnice poverujem Dašu Hujovú 

 
UZNESENIE č. 514/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

JUDr. Filip Štancel 

Peter Hraňo 

  

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za : 11              Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

 

 

UZNESENIE č. 515/2018  

Obecné zastupiteľstvo   

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

 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kanianka vo voľbách zo dňa 10.11.2018, ktoré 

predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Lívia Ondračková 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:         0                   Proti:  0 
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UZNESENIE č. 516/2018 

Obecné zastupiteľstvo   

k o n š t a t u j e,    
  

že novozvolený starosta obce Ing. Ivor Husár zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce   

 

Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:        0                   Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 517/2018  

Obecné zastupiteľstvo   

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

 

že novozvolený starosta obce Ing. Ivor Husár v zmysle § 25 ods. 2 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. 

v platnom znení nezložil sľub poslanca OZ z dôvodu nezlúčiteľnosti funkcie poslanca a starostu podľa 

§ 13 ods. 3 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. v platnom znení 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:   0                        Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 518/2018 

Obecné zastupiteľstvo   

k o n š t a t u j e,    
  

že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Peter Hraňo, Jaromír Jalový, Michal Kollár, Milan Kulich, Marcel Kuna,  JUDr. Ján 

Lacko, Ing. Roman Linder, Ing. Katarína Šimová, JUDr. Filip Štancel, Roman Vážan, Ľubica Vidová 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:       0                    Proti:  0 

 

 

K bodu 3/ Poverenie zástupcu starostu obce. 

 

Starosta obce - Je v kompetencii starostu obce zvoliť si svojho zástupcu z pomedzi 

poslancov. Ak tak neurobí v stanovenom termíne, zvolí ho obecné zastupiteľstvo. Zástupca 

starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom v písomnom poverení a to predovšetkým počas 

dlhodobej neprítomnosti starostu obce. Ak  zástupca starostu plní jeho úlohy, patrí mu plat 

podľa osobitného zákona.  Za svojho zástupcu navrhol zvoliť  JUDr.  Jána Lacku, ktorý je 

odborník v právnych otázkach a túto funkciu vykonával aj v minulom volebnom období 

veľmi zodpovedne. JUDr. Lacko túto funkciu prijal. 

 

UZNESENIE č. 519/2018  

Obecné zastupiteľstvo   

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

 

poverenie zástupcu starostu obce JUDr. Jána Lacku na funkčné obdobie 2018-2022 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:   0         Proti:   0 

 

 

K bodu 4/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ. 
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Starosta obce - v prípade, ak svoju funkciu neplní starosta, ani zástupca starostu, zvoláva 

a vedie zastupiteľstvo poverený poslanec.  

J. Jalový – nemôže túto funkciu vykonávať JUDr. Lacko?  

Starosta obce – JUDr. Lacko je zástupca starostu, nemôže vykonávať aj túto funkciu. Navrhol 

JUDr. Filipa Štancela, alebo Ing. Romana Lindera.  Po porade s poslancami   bol zvolený pán 

Ing. Roman Linder. 

 

 

UZNESENIE č. 520/2018  

Obecné zastupiteľstvo   

p o v e r u j e 

  

poslanca OZ  Ing. Romana Lindera,  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odsek 2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, odsek  5 tretia 

veta, a odsek  6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie:    Za :  11            Zdržal sa:  0            Proti:   0 

 

 

K bodu  5/ Schválenie platu starostu. 

 

JUDr. Lacko – plat starostu upravuje zákon 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov, 

posledná novela od 1.12.2018. Podľa právneho výkladu schvaľujú poslanci starostovi obce 

plat od 10.12.2018. Plat starostu obce bol doteraz  v základnej výške zodpovedajúcej 

priemernej mzde v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok  954 € x 2,41 %.  OZ môže 

plat zvýšiť maximálne o 60 %. Doteraz mal starosta obce schválený plat zvýšený o 55 %. 

Navrhuje toto  zvýšenie ponechať.  Svoj návrh zdôvodnil doterajšou činnosťou a dobrými 

výsledkami práce starostu obce. (novo schválený plat starostu v hrubom 954 x 2,41 x 1,55 = 

3564 €). Zároveň poďakoval starostovi obce v mene  bývalých aj súčasných poslancov za 

doterajšiu prácu. 

Ing. R. Linder – ešte len začíname, nič sme nedokázali, nie sú zvolené ani komisie, preto sa 

mu nezdá, aby odsúhlasili plat starostu skoro v maximálnej výške. Voči ľuďom tejto obce by 

to bolo nekorektné. Ako poslanci sa môžu každý štvrťrok zísť a prehodnotiť činnosť starostu 

a jeho plat. Do obce musí starosta doniesť nejaké peniaze, nie brať. 

J. Jalový – nikto nehovorí, že starosta nerobí. Ale keby bol taký dobrý, nezískal by 850 ale 

1200 hlasov. Keby občania boli spokojní s jeho prácou, vyhral by s obrovským náskokom. 

Z ich peňazí je jeho plat. Nepodceňoval by výsledok volieb. Materiálne veci starosta spravil, 

ale myslí si, že ľuďom chýba ľudskosť a prístup k nim. Inak by vyhral voľby s obrovským 

náskokom.  

M. Kuna – starosta vybavil financie aj nad rámec rozpočtu. Výsledky volieb nie sú takým 

zrkadlom, aby sa mu znížil plat.  

JUDr. Lacko – musíme si uvedomiť, že keby nastupoval nový starosta, je to pochopiteľné, 

ale starosta nastupuje už na tretie volebné obdobie, sú naštartované určité procesy a treba sa 

pozrieť na to, v akom stave sú obecné financie, čo sa spravilo, čo sa naplánovalo a ako 

funguje obec. Obec Kanianka je na Slovensku hodnotená veľmi dobre po finančnej stránke. 

Bolo by vysoko nemorálne „posadiť“ starostu opäť na základný plat. Aká by to bola pre neho 

motivácia pre ďalšie volebné obdobie. 

J. Jalový – akú bude mať motiváciu, keď bude mať 55 %. 

JUDr. Lacko – nič nebráni kedykoľvek sa vrátiť k platu starostu a prehodnotiť ho aj smerom 

dole. 
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J. Jalový – nikto nehovorí, že sa nič neurobilo, ale prečo to nevyjadrili občania vo voľbách? 

Treba viac komunikovať s občanmi viacej akcií robiť. 

Starosta obce – mal 42% hlasov z tejto dediny, čo si myslí, že nie je málo. Čo ho neteší je 

rozdiel 8 hlasov oproti pani Pernišovej, tak si musí  niektoré veci premietnuť v hlave 

a povedať si toto sa robilo dobre, toto  sa dá urobiť iným spôsobom. Motivácia starostu  na 

základnom plate určite nie je a nikto nemôže povedať, že sa do obce nedoniesli cudzie zdroje. 

Celá základná škola je vynovená z cudzích zdrojov, požiarna zbrojnica, teraz máme 

rozpracovaný zberný dvor a iné projekty. Na robotu, ktorú odviedol v tejto obci je hrdý 

a dovolí si povedať, že jej bolo viac ako za prvé volebné obdobie . Plat starostu je na 

regionálne pomery pekný, ale je zároveň aj záväzok. Poslanci sa môžu hocikedy stretnúť 

a prehodnotiť ho. Pred novelou zákona boli menšie základy ale bolo väčšie percento 

hodnotenia maximálne 70 %, teraz sa to znížilo na 60% . Pred novelou zákona bola ešte jedna 

možnosť starostovi dať odmenu, ale to sa zrušilo. A ešte bolo v minulosti jedno špecifikum, 

bez rozdielu na to, či starosta prechádzal do nového volebného obdobia, alebo nie, tak 

dostával odstupné. Dnes na takúto zložku nemá nárok. 

 
 

UZNESENIE č. 521/2018          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

plat starostu v súlade so zákonom NR SR 320/2018 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 

253/1994 Z.z., o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov podľa § 3 a § 4 ods. 1, zvýšeného v zmysle § 4 ods.2 o 55%  

s účinnosťou od  10.12.2018 

 

Hlasovanie:    Za :   7            Zdržal sa:   0                   Proti:  4 (J. Jalový, Ing. K. Šimová, 

                                                                                                           M. Kulich, R. Linder) 

 

Starosta obce – skonštatoval, že ho mrzí príhovor Ministerstva financií v ktorom tlačia na 

obce, aby zvyšovali dane z nehnuteľnosti. Čakajú nás ďalšie výzvy, končia Eurofondy, žiadali 

sme prostriedky z envirofondov na zateplenie Domu kultúry v dolnej časti obce, bude sa 

dvíhať poplatok za skládkovanie odpadu, bude proti tomu, aby sa zdvíhal poplatok za 

komunálny odpad ale nebráni sa tomu, aby sa zmenil systém nakladania s odpadom.  Čakajú 

nás dôležité materiály na schválenie ako je   Plán odpadového hospodárstva a VZN o daniach. 

Upozornil na to, že už teraz vidí polarizáciu tohto zastupiteľstva a verí, že priorita poslancov 

bude rozvoj tejto obce. Vidí že prioritou nových poslancov je športový areál, ale musíme brať 

ohľad aj na rozpracované projekty ako je digitalizácia obce, oprava chodníkov, vysporiadanie 

záležitostí ohľadne stravovania dôchodcov, to je priorita druhej skupiny poslancov. Je 

dôležité, aby sa na pracovnom rokovaní poslancov spoločne  určili  priority tejto obce. 

Rozpočet obce bude prebytkový. Navrhol, aby sa poslanci dohodli čo s Radou obce, je to 

podľa jeho názoru zbytočný orgán, doteraz sa osvedčilo pracovné zasadnutie poslancov, kde 

sa všetky materiály na zasadnutie OZ prerokovali dopredu. 

Poďakoval na záver občanom, ktorí mu dali svoj hlas vo voľbách a prejavili svoju dôveru. 

Chce venovať viac času na styk s verejnosťou, bude sa snažiť nejakým spôsobom odbremeniť 

administratívnu činnosť, aby sa mohol viac venovať občanom. Jedno z prvých verejných 

zhromaždení sa bude týkať digitalizácii obce. Pozveme spoločnosť T.Com, ktorá je gestorom 

tejto digitalizácie. Počas tohto procesu bude prebiehať súčasne aj oprava chodníkov, zostáva 

ešte niekoľko úsekov ciest, ktoré nie sú vyasfaltované.  

Starosta obce dal priestor poslancom. 
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J. Jalový – nepovedal by, že sa poslanci  chcú deliť  na opozíciu a koalíciu. Dobrý návrh 

akceptuje, nemá proti nikomu nič. Prišiel sem s čistou hlavou a má čisté svedomie, oslovili ho 

občania, kamaráti aby sa  presadzovali ich záujmy. 

Ing. R. Linder – navrhol zriadiť obecnú radu, ktorá predpripraví materiály poslancom OZ. 

JUDr. F. Štancel -  na predrokovanie materiálov na rokovanie OZ sa osvedčilo pracovné 

stretnutie poslancov, ktoré nahrádzalo obecnú radu. 

 

K bodu 6/ Záver. 

       

Starosta obce poďakoval za prácu  bývalým poslancom, novým poslancom poprial veľa 

úspechov a dobrých nápadov. Všetkým prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí, zaželal 

príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a šťastia.  Zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil o 18,00 hodine. 

  

 

  

  

  

JUDr. Filip Štancel                         Peter Hraňo 

  overovateľ                           overovateľ 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Makeš                  Ing. Ivor Husár 

Prednosta OcÚ                     starosta obce 

  

 

 

         
 


