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Z Á P I S N I C A 

 

z  ustanovujúceho verejného zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva Podbranč konaného dňa 23.11.2022 

v zasadačke OcÚ Podbranč 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Úvodné náležitosti 

 

a) Otvorenie 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta. Privítal 

prítomných a zdôraznil účel ustanovujúceho zasadnutia . 

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Doterajší starosta určil zapisovateľku, Danu Markovú a overovateľov zápisnice, Mgr. Alojza 

Jašúreka a p. Milana Kadlečíka. 

                                                                                                                           

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva                                                                                        
 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie, p. Martina Podmajerská, oznámila výsledky voľby 

starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva. Odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi 

obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Oboznámila prítomných s účasťou vo voľbách 

a výsledkami hlasovania pre jednotlivých kandidátov. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Následne novozvolený starosta, Ing. Milan Kadlíček, zložil zákonom predpísaný sľub 

v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. tak,  že prečítal 

a podpísal jeho písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice.   

Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvolenému starostovi osvedčenie 

o zvolení za starostu.  

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom 

zriadení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenia 

o zvolení za poslancov. 

Starosta a poslanci zároveň odovzdali čestné vyhlásenia k nezlučiteľnosti funkcií, ktoré tvoria 

prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

f) Vystúpenie starostu 

 

Starosta vystúpil s krátkym príhovorom.  

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta  skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo  Obce Podbranč je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil poslancom návrh  programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program svojho zasadnutia dňa 23.11.2022 nasledovne: 
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- poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvoláva a viesť  

  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

- poverenie zástupcu starostu, 

- zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba  ich predsedov a členov, 

- určenie platu starostu, 

- rôzne a diskusia. 

                                                                                Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 
 

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

    zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Ide sa o poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, os.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o poverenie poslanca zastupovaním starostu 

v prípade jeho neprítomnosti. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

poveruje  

poslanca, Mgr. Alojza Jašúreka,  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

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

zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

                                                                                Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 1    

 

 

 

4. Poverenie zástupcu starostu 

 
Starosta predložil návrh, aby jeho zastupovaním bol poverený poslanec, Pavol Koprla. Túto 

funkciu už zastával v minulom volebnom období. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Pavol Koprla.  

                                                                                Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 1    

 

 

 

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

 

Navrhujeme zriadiť 3 komisie: komisia na ochranu verejného záujmu, návrhová a mandátovú. 

Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu je povinné v zmysle ústavného zákona č. 

357/2004 Z.. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov.  Členom komisie môže byť len poslanec OZ, zástupca každej politickej 

strany a nezávislý  kandidát.  Komisia musí mať aspoň 3 členov.  
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 Uznesenie č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) zriaďuje  

podľa článku 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov komisiu  na ochranu 

verejného záujmu, 

c) volí 
- predsedu komisie:  Mgr. Alojza Jašúreka, SMER – SD, 

- členov komisie:      Pavla Koprlu, Progresívne Slovensko,  

                                  Ľubomíra Sládka, SNS  

                                  Milana Kadlečíka, nezávislý kandidát, 

                                                                                Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa -0 
 

Z dôvodu malého počtu poslancov je možné, aby mandátová a návrhová komisia boli totožné, 

tí istí poslanci. 

 

Uznesenie č. 5-A/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) zriaďuje  

podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení návrhovú komisiu, 

b) volí 
- predsedu komisie Pavla Koprlu, 

- členov komisie: Milana Kadlečíka a Jaroslava Kadlečíka, 

c) určuje 

náplň práce komisie a to: sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom 

programu a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

                                                                                Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa -0 

 

Uznesenie č. 5-B/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) zriaďuje  

podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení mandátovú komisiu,  

c) volí 
- predsedu komisie Pavla Koprlu 

- členov komisie: Milana Kadlečíka a Jaroslava Kadlečíka, 

c) určuje 

náplň práce komisie a to:  

- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu, 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov, 

- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

                                                                                Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa -0 

 
Mandátová komisia overila zloženie sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

a podala o tom správu. 
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Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

1.výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 

2.predloženú správu mandátovej komisie, 

b) konštatuje, že 

1.novozvolený starosta obce, Ing. Milan Kadlíček, zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 

2.zvolení poslanci: Mgr. Alojz Jašúrek, Jaroslav Kadlečík, Milan Kadlečík, Pavol Koprla, 

Ľubomír Sládek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.  

                                                                                Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

6. Určenie platu starostu obce 

 

Plat starostu obce sa stanovuje podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení  neskorších predpisov a na 

základe údajov ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v r. 

2021, ktorá bola 1211,- EUR. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 60%. 

Uznesením č. 198/2022 zo dňa 18.7.2022 bol  schválený 80% úväzok výkonu funkcie starostu.  

 

Poslanecké návrhy na % zvýšenia platu starostu: 

30 %    

 

Hlasovanie: 

1. Návrh 30 % - hlasovanie – za – 5, proti – 0,  zdržal sa –0. 

 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) určuje 

v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR 

za rok 2021 a násobku 1,83 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

b) schvaľuje 
na základe § 4 ods.2 druhá veta zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 24.11.2022 zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce Podbranč 

o  30 %. 

                                                                                Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

7. Rôzne 

 

Počas predchádzajúceho volebného obdobia bol starostovi paušál na cestovné pri používaní 

vlastného osobného auta vo výške rovnajúcej sa cene 100 l benzínu za mesiac.  
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Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje  

preplácanie cestovného paušálneho  starostovi obce, Ing. Milanovi Kadlíčkovi, za používanie 

vlastného osobného auta na služobné účely vo výške rovnajúcej sa cene 100 l PHN na mesiac.  

                                                                                Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

12. Diskusia 

 

Nikto sa do diskusie nezapojil. 

 

  

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a o 20,30 h. zasadnutie OZ Podbranč 

ukončil. 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Milan Kadlíček, starosta obce                                    Pavol Koprla, zástupca starostu 

 

 

 

 

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

    Mgr. Alojz Jašúrek, overovateľ                                           Milan Kadlečík, overovateľ 


