
 Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 16. decembra 2010 v Kultúrnom dome v Košeci 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Bc. Pavol Ondrejka, poslanec 

Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa  Mária Kalamenová, poslankyňa 

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa  Katarína Turzová, poslankyňa 

Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa Jozef Surový, poslanec 

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór   

 

Hostia 

Podľa prezenčnej listiny 

 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Na úvod slávnostného zasadnutia si prítomní vypočuli štátnu hymnu. Otvorenie dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p. Radomír Brtáň 

a privítal hostí.  

 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Písaním zápisnice bola poverená :  
Andrea Behanová 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/  Mgr. Miroslavu Švehlovú 
2/  Mgr. Helenu Popovičovú 
  
3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Predsedkyňa Miestnej volebnej komisie p. Mária Pajgerová oboznámila poslancov a všetkých 
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 27. 11. 
2010. Správa je priložená písomne. Zároveň vyzvala p. Brtáňa, aby zložil zákonom predpísaný 
sľub starostu. 
 
4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
Starosta obce p. Radomír Brtáň zložil do rúk predsedkyne Miestnej volebnej komisie 
zákonom predpísaný sľub starostu obce. 



Po zložení sľubu mu predsedkyňa MVK p. Mária Pajgerová odovzdala osvedčenie o zvolení za 
starostu obce Košeca. 
 
5/ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 
Mandát poslanca OZ vzniká jeho zvolením a vydaním osvedčenia o zvolení. Poslanec sa však 
svojej funkcie ujíma až po zložení a podpísaní zákonom predpísaného sľubu. V zmysle 
metodického pokynu prečítal sľub poslanca starosta obce p. Radomír Brtáň, poslanci ho 
potvrdili svojim podpisom. 
Po zložení sľubu poslancov OZ im predsedkyňa MVK p. Mária Pajgerová odovzdala 
osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Košeca. Novozvoleným 
poslancom zablahoželal aj starosta obce p. Radomír Brtáň. 
Predsedkyňa MVK predniesla novozvoleným predstaviteľom obce krátky príhovor. 
 
6/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
p. Starosta konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9  poslancov a tak 
uznal dnešné zasadnutie za spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta predniesol prítomným 
svoj príhovor. 
 
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je uvedený na pozvánke 
bol zverejnený aj na vývesnej tabuli obecného úradu a v obecnom rozhlase vychádza 
z doterajšej praxe, ale i z metodického pokynu ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
ktorý odporúča pripraviť a uskutočniť toto zasadnutie tak, aby toto bolo dôstojné 
a zodpovedalo postaveniu starostu, poslancov OZ a jeho aktívov. 
I napriek tomuto konštatovaniu sa prítomných poslancov starosta spýtal, či sú k tomuto 
programu také návrhy na doplnenie či rozšírenie o zaradení ktorých je potrebné rozhodnúť 
hlasovaním? Keďže sa nikto neprihlásil, program prvého zasadnutia OZ bol schválený.  
 
8/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Starosta navrhol poveriť poslanca Jozefa Surového 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. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 
 
9/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších 
komisií a voľba ich predsedov a členov 
Mandátna komisia: Ing. Janka Kantoríková – predseda, Mgr. Helena Popovičová – člen, Mgr. 
Júlia Palčeková – člen. 
Poslanci k zloženiu nemali žiadne pripomienky. Mandátna komisia bola zvolená v uvedenom 
zložení. 
 
Návrhová komisia: Mária Kalamenová – predseda, Bc. Pavol Ondrejka – člen, Mgr. Júlia 
Palčeková – člen. 
Poslanci k zloženiu nemali žiadne pripomienky. Návrhová komisia bola zvolená v uvedenom 
zložení. 
Volebná komisia: Ladislav Brtáň – predseda, Ing. Jaroslav Pápy – člen, Ing. Eva Jurenová – 



člen. 
Poslanci k zloženiu nemali žiadne pripomienky. Volebná komisia bola zvolená v uvedenom 
zložení. 
 
V súlade s § 13b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
poveril starosta Mgr. Miroslavu Švehlovú svojim zastupovaním. Svoje rozhodnutie odôvodil 
tým, že Mgr. Švehlová zastávala túto funkciu aj v predchádzajúcom volebnom období, vie čo 
táto pozícia obnáša a ich spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. 
 
Pretože obec Košeca je matričným úradom, požiadal starosta, aby pre výkon matričnej 
agendy boli zvolení sobášiaci. Za sobášiacich navrhol poslancom určiť Mgr. Miroslavu 
Švehlovú a Mgr. Jaroslavu Pajgerovú. Poslanci návrh jednohlasne schválili a sobášiaci 
poslanci boli určení. 
 
Na rokovaní pred ustanovujúcim zastupiteľstvom vzišiel návrh, aby pre toto volebné obdobie 
boli zriadené nasledovné komisie: 

• Komisia sociálna a ZPOZ 
• Komisia životného prostredia 
• Komisia výstavby a územného plánovania 
• Komisia verejného poriadku a bezpečnosti           
• Komisia na ochranu verejného záujmu 
• Komisia financií, investícií a rozvoja    
• Komisia športu, školstva a mládeže 
• Komisia kultúry 

Poslanci návrh bez pripomienok schválili. 
 
V zmysle odporúčania metodického pokynu Ministerstva vnútra SR pre ustanovujúce 
zasadnutie novozvolených obecných zastupiteľstiev pristúpili poslanci k voľbám predsedov 
jednotlivých komisií tajným hlasovaním. 
 
Volebná komisia odovzdala poslancom hlasovacie lístky a následne voľby vyhodnotila. 
Zápisnicu s výsledkom volieb odovzdala starostovi obce. 
 
Starosta na základe tajnej voľby konštatoval, že za predsedov komisií boli zvolení: 
• Komisia sociálna a ZPOZ – Mária Kalamenová 
• Komisia životného prostredia – Mgr. Helena Popovičová 
• Komisia výstavby a územného plánovania – Ing. Janka Kantoríková 
• Komisia verejného poriadku a bezpečnosti – Bc. Pavol Ondrejka             
• Komisia na ochranu verejného záujmu – Mgr. Jaroslava Pajgerová 
• Komisia financií, investícií a rozvoja – Mgr. Júlia Palčeková         
• Komisia športu, školstva a mládeže – Jozef Surový 
• Komisia kultúry – Katarína Turzová 
 
Mgr. Popovičová – na spomínanom pracovnom stretnutí rokovali aj o návrh členov 
a predsedov komisií. Za tajným hlasovaním vidí podraz, pretože sa pôvodne dohodli inak. 
Ona mala záujem o komisiu školstva, športu a mládeže. Starosta vraj jej aj Ing. Kantoríkovej 
povedal, že pre komisie o ktoré mali záujem nie sú dostatočne kompetentné.  



Starosta: To že nie sú kompetentné nikdy nepovedal. Ak spochybňujú výsledky tajnej voľby, 
spochybňujú aj zákon. Funkcie sa v zmysle zákona vzdať nemôžu. Mandát poslanca nedáva 
oprávnenie na výber komisie podľa želania.  
Ing. Kantoríková – odmieta pracovať ako predseda komisie výstavby a územného plánovania. 
Na pracovnom stretnutí sa dohodli inak. 
Mgr. Popovičová tiež odmietla pracovať ako predseda komisie pre životné prostredie. 
Bc. Ondrejka – voľba dopadla ako dopadla. Výsledky však nebudú osožné pre občanov, 
pretože poslanci dostali komisie ktoré nechceli, nemajú k nim vzťah ani potrebné skúsenosti. 
Starosta – úlohou predsedu komisie je hlavne to, že komisiu zvoláva a vedie. Členov si môže 
a musí vybrať z radov odborníkov. Uznesenia tvorí komisia ako celok, nie len jej predseda.  
Ing. Kantoríková – keď vznikne nová vláda tiež sa dohodnú, kto aké posty bude zastávať. 
Mgr. Popovičová – chcela, aby komisia pre školstvo začala pracovať. 
p. Surový – komisia školstva sa skladá z troch častí, okrem školstva zahŕňa aj mládež a šport. 
 

Starosta požiadal o návrhy na členov jednotlivých komisií ich predsedov ako i ostaných 
poslancov: 
Do komisie sociálna a ZPOZ: Mgr. Alexandra Palčeková, Jana Sláviková, Magdaléna Belková 
a Ing. Ján Porubčan. 
K prednesenému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Uvedení 
občania boli zvolení za členov komisie. 
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: Ing. Kantoríková, Mgr. Popovičová  
Do komisie životného prostredia: predsedkyňa komisie Mgr. Popovičová zatiaľ nemá návrhy 
na jej členov. Členovia komisie budú schvaľovaní na najbližšom OZ. 
Do komisie výstavby a územného plánovania: predsedkyňa komisie Ing. Kantoríková zatiaľ 
nemá návrhy na jej členov. Členovia komisie budú schvaľovaní na najbližšom OZ. 
Do komisie verejného poriadku a bezpečnosti: JUDr. Frýdecký, Anna Mikulová 
K prednesenému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Uvedení 
občania boli zvolení za členov komisie. 
Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
Do komisie na ochranu verejného záujmu: starosta informoval predsedkyňu komisie Mgr. 
Pajgerovú o tom, že členom tejto komisie môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstva 
a zastúpenie v nej musí mať každá politická strana. Zároveň sa ospravedlnil, že jej túto  
informáciu neposkytol skôr. Mgr. Pajgerová na základe toho navrhla, aby členmi tejto 
komisie boli Mgr. Popovičová za ĽS-HZDS, Jozef Surový za nezávislých poslancov.  
K prednesenému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Uvedení 
občania boli zvolení za členov komisie. 
Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: Mgr. Popovičová 
Do komisie financií, investícií a rozvoja: predsekyňa komisie Mgr. Palčeková zatiaľ nemá 
ucelený návrh. Uvítala by však, aby finančná komisia mala 6 členov. Záujem o členstvo v tejto 
komisii prejavili Bc. Pavol Ondrejka a Ing. Janka Kantoríková. Poslanci ďalej navrhli: Ing. Eva 
Jurenová, Gabriela Gajdošová, Eva Doskočilová. Návrh na členov sa bude schvaľovať na 
najbližšom OZ. 
Do komisie športu, školstva a mládeže: predseda komisie prednesie návrh na jej členov na  
najbližšom OZ. O členstvo prejavila záujem Mgr. Popovičová. Poslanci ďalej navrhli: Gabriela 
Gajdošová, Ing. Jurenová, Alena Melicherová, Jaroslav Palček, Marek Koštialik. 
Do komisie kultúry: predsedkyňa komisie p. Turzová by v komisii chcela mať tiež 6 členov, 
pretože táto komisia má bohatú náplň činnosti. Celkový návrh členov predstaví na 
najbližšom OZ. Jednou z členov bude Mgr. Jaroslava Pajgerová. 



10/ Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 
K tomuto bodu boli doručené dva návrhy na určenie platu starostu. Od Ing. Kantoríkovej a od 
Mgr. Švehlovej. Obe predniesli svoj návrh i dôvodovú správu k návrhu. Oba návrhy sú 
prílohou zápisnice. 
Poslanci oba návrhy prediskutovali. Starosta konštatoval, že ak sa neschváli návrh Mgr. 
Švehlovej bude vlastne poberať plat v zmysle návrhu Ing. Kantoríkovej, ktorý mu patrí zo 
zákona. 
OZ následne určilo mesačný plat starostu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona.  Takto určený 
plat sa zvyšuje v zmysle § 4 ods. 2 o 1,4 násobok. 
Za: 5, Proti: Mgr. Popovičová, Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Zdržal sa: Mgr. Pajgerová 
 
11/ Diskusia 
Starosta sa spýtal na otázky v diskusii. Otázky nemal nikto. 
 
12/ Záver 
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. (19.00 hod.) 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. Na záver zasadnutia si prítomní opäť vypočuli štátnu hymnu SR. 
 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľka: Andrea Behanová 
 
Overovatelia: 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 

  Mgr. Helena Popovičová              Mgr. Miroslava Švehlová 
 
 
 
V Košeci, 17. 12. 2010                                      


