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Z Á P I S N I C A  
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke 

konaného dňa  28.novembra 2022 

 

 

 

Prítomní: 6 poslancov obecného zastupiteľstva zvolených na volebné obdobie 2018-2022  

- Ospravedlnení: Jaromír Jalový, Milan Kulich, Marcel Kuna, Ing. Roman Linder, 

Roman Vážan 

                11 novozvolených poslancov, podľa prezenčnej listiny 

                Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce  

 

Občania v počte  51 

 

- Hymna SR  

- Zahájenie – Eva Belanová, zapisovateľka  

 

 

Vážené dámy, vážení páni, poslankyne a poslanci. 

 

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí, 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. Taktiež aj 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. 

 

 

K bodu č. 1/ Otvorenie. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce 

viedol zástupca starostu  JUDr. Ján Lacko. Konštatoval že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 

zvolané na základe §-u 13 odts. 4/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s určením miesta, dňa a hodiny.  

Tiež informoval prítomných, že odchádzajúci starosta Ing. Ivor Husár sa ospravedlnil zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, nakoľko je práce neschopný. 
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Bolo zistené, že z 11 pozvaných poslancov zvolených na volebné obdobie 2018-2022 je 

prítomných  6 , čo je nadpolovičná väčšina a tým je obecného zastupiteľstva rokovania a  uznášania 

schopné.  

 

Zástupca starostu prečítal úvodné body programu ustanovujúce obecného zastupiteľstva: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľov, overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie   výsledkov   voľby  starostu  a  volieb  o   obecného   zastupiteľstva   a odovzdanie 

osvedčení   o zvolení   novozvolenému   starostovi   a    poslancom   novozvoleného   obecného 
zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu  novozvoleného starostu obce. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

         Následne vyzval poslancov k hlasovaniu. 

 

 

UZNESENIE č.   489/2022           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 28.11.2022 

 

Hlasovanie:    Za: 6      Zdržal sa:  0        Proti: 0 
 

 

K bodu č. 2/ Určenie zapisovateľov, overovateľov zápisnice. 

 

Zástupca starostu – určujem návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice Michala Kollára a  

                                Ing. Katarínu Šimovú. 

Za zapisovateľku zápisnice poverujem Evu Belanovú.   

 

UZNESENIE č.   490/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: Michala Kollára a Ing. Katarínu Šimovú 

a 

p o v e r u j e  

zapisovateľku Evu Belanovú 

 

Hlasovanie:    Za:  6        Zdržal sa:  0        Proti: 0 

 

 
K bodu č. 3/ Oznámenie   výsledkov   voľby  starostu  a  volieb  o   obecného   zastupiteľstva   
a odovzdanie osvedčení   o zvolení   novozvolenému   starostovi   a    poslancom   novo-
zvoleného   obecného zastupiteľstva. 
 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie predložila zápisnicu miestnej volebnej komisie 

o výsledku  volieb v obci Kanianka do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022.  

 

Následne informovala, že dňa 21. novembra 2022 bolo na Obecný úrad v Kanianke doručené 

oznámenie Petra Bielického, DiS. art., že vzhľadom na nezlučiteľnosť funkcie starostu a poslanca, 

sľub poslanca nezloží a bude vykonávať len mandát starostu. Na jeho miesto nastúpi pán Peter 

Hraňo. 

 

 



 

3 

 

UZNESENIE č.   491/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

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

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva konaných dňa 29.10.2022 v obci 

Kanianka. 

 

Hlasovanie:    Za:  6        Zdržal sa:  0        Proti: 0 

 
 

 
K bodu č. 4/ Zloženie sľubu  novozvoleného starostu obce. 
 

JUDr. Lacko vyzval novozvoleného starostu Petra Bielického, DiS. art, aby zložil sľubu starostu. 

 

Novozvolený starosta obce Peter Bielický, DiS. art. prečítal sľub, ktorý znie:  

 

"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." 

 

Zástupca starostu JUDr. Ján Lacko skonštatoval, že novozvolený starosta obce Kanianka Peter 

Bielický, DiS. art. 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 2022 – 2026. 

Požiadal  novozvoleného starostu, aby podpísal zápisnicu o zložení sľubu a vykonal zápis do 

pamätnej knihy obce. 

Následne mu odovzdal insignie a predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala 

osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

 

 
K bodu č. 5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľka Eva Belanová poprosila starostu obce Petra Bielického, DiS. art.,  aby sa ujal 

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

           

"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." 

 

Následne zapisovateľka čítala jednotlivé mená novozvolených poslancov podľa abecedného 

poradia, pričom každý z nich podal ruku starostovi, povedal „sľubujem“, podpísal zápisnicu 

o zložení sľubu poslanca, vykonal zápis do pamätnej knihy a od predsedníčky MVK si prevzal 

osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľka poďakovala pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za zloženie 

sľubu a zaželala im do nového volebného obdobia hlavne veľa zdravia, síl a úspechov v ich 

zodpovednej práci v prospech našej obce.  

 

Starosta obce Peter Bielický, DiS. art.   otvoril ustanovujúce zasadnutie  novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.  
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Skonštatoval, že zasadnutie obecného  zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s ustanovením §-u 13 

ods. 4 písm. a/  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov 

s určením miesta, dňa a hodiny.  

 

Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z 11 pozvaných poslancov obecného zastupiteľstva je 

prítomných 11, čo je 100% účasť, čím je zasadnutie obecného zastupiteľstva rokovania 

a uznášania schopné.  

 

Starosta obce prečítal program ustanovujúce zastupiteľstva: 
1. Určenie zapisovateľov, overovateľov zápisnice. 
2. Príhovor novozvoleného starostu. 

3. Zrušenie komisií. 

4. Záver. 

             Následne vyzval poslancov, aby hlasovali. 

 

 

UZNESENIE č.   492/2022           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 28.11.2022 

 

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

 

 

K bodu č. 1/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

Starosta obce  – určujem návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice Michala Kollára a  

                          Ing. Katarínu Šimovú. 

Za zapisovateľku zápisnice poverujem Evu Belanovú.   

 

 

UZNESENIE č.   493/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: Michal Kollára a Ing. Katarínu Šimovú 

a 

zapisovateľku Evu Belanovú 

 

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

 

 

K bodu č. 2/ Príhovor starostu obce 

 

Novozvolený starosta obce Peter Bielický, DiS. art.  sa poďakoval prítomným  za dôveru, ktorú 

mu vo voľbách prejavili. Je to pre neho veľká česť, ktorú si veľmi váži. Bude sa snažiť spolu 

s novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva pracovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia a prijímať rozhodnutia v prospech obce.  
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K bodu č. 3/ Zrušenie komisií, ktoré pracovali pri obecnom zastupiteľstve vo volebnom 

období 2018 - 2022 

 

Vzhľadom na výsledky volieb starosta obce navrhol zrušenie komisií, ktoré pracovali pri OZ vo 

volebnom období 2018-2022 a to menovite kultúrnu, športovú, stavebnú, finančnú, škodovú 

a likvidačnú, bytovú, sociálnu a komisiu na ochranu verejného záujmu. 

 

UZNESENIE č.   494/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

Zrušenie všetkých komisií ustanovených obecným zastupiteľstvom Kanianka v predchádzajúcom 

volebnom období uznesením č. 19/2019 zo dňa 6.3.2019 a to : kultúrna, športová, stavebná, 

finančná, škodová a likvidačná, bytová, sociálna a komisia na ochranu verejného záujmu. 

 

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

  

  
K bodu č. 4/ Záver. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce Peter Bielický, DiS. art.  poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17:45 ukončil. 

 

 

 

 

 

Michal    K o l l á r            Ing. Katarína   Š i m o v á   

overovateľ zápisnice           overovateľ zápisnice  
 

 

 

 

 

     Peter   B i e l i c k ý, DiS. art. 
               starosta obce 

 


