Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 14.11.2022 o 16,00 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní :
Mgr. Martin Pražienka, starosta OcÚ
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Ing. Anna Pančiaková, poslankyňa OZ Poriadie
Jaroslav Petrák, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tížik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomní:
Ing. Ľubica Vojtková, kontrolórka obce
Oľga Dobrovodská, zapisovateľka OZ Poriadie
Mgr. Marek Pražienka, predseda MVK
Anna Pražienková, Miroslav Pražienka, Mgr. Alena Pražienková, Vladimír Pražienka
Ospravedlnil sa Roman Minarech
___________________________________________________________________________
1. Úvodné náležitosti
--------------------------1. a) Starosta Mgr. Martin Pražienka otvoril zasadnutie, privítal prítomných.
1. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice p. Oľgu Dobrovodskú a overovateľov
zápisnice poslancov Slávku Bachoríkovú a Stanislava Dugu.
1. c) Starosta obce udelil slovo pánovi Mgr. Marekovi Pražienkovi, predsedovi MVK, ktorý
prítomných oboznámil s výsledkami volieb do miestnej samosprávy konaných dňa 29. 10.
2022.
V obci Poriadie bolo do zoznamu voličov zapísaných 592 osôb. Počet voličov ktorým boli
vydané obálky 283. Počet odovzdaných obálok 282. Celková účasť občanov na voľbách
bola 48%.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce Poriadie bolo 262.
Voľba starostu:
1. Mgr. Martin Pražienka

262 platných hlasov

Za starostu obce Poriadie bol zvolený:
Mgr. Martin Pražienka s počtom platných hlasov 262
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo
276. Do obecného zastupiteľstva sa volilo 7 poslancov.
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Poradie zvolených poslancov podľa počtu hlasov bolo nasledovné:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaroslav Petrák, počet platných hlasov 177
Roman Minarech, počet platných hlasov 172
Ing. Anna Pančiaková počet platných hlasov 168
Slávka Bachoríková, počet platných hlasov 151
Stanislav Duga, počet platných hlasov 141
Ing. Peter Volár, počet platných hlasov 139
Jaroslav Tížik, počet platných hlasov 135

Ako náhradníci boli zvolení:
Ján Držka, počet platných hlasov 126
Mgr. Martin Pražienka, počet platných hlasov 117
Miroslav Míka, počet platných hlasov 58
Predseda MVK zároveň odovzdal
novozvoleným poslancom.

osvedčenie o zvolení

novému starostovi ako aj

1. d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Predseda MVK Mgr. Marek Pražienka vyzval novozvoleného starostu Mgr. Martina
Pražienku k zákonom predpísaného sľubu starostu obce. Novozvolený starosta tento sľub
prečítal a podpísal a prevzal insígnie obce Poriadie.
1. e) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta Mgr. Martin Pražienka prečítal sľub poslanca a novozvolení
poslanci OZ Poriadie zložili zákonom predpísaný sľub a prevzali si osvedčenie o zvolení.
1. f) Vystúpenie starostu
Novozvolený starosta poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili vo voľbách.
Vyzdvihol skutočnosť, že šiesti poslanci zo siedmich pokračujú vo svojej funkcii aj v ďalšom
volebnom období a zastupiteľstvo môže pokračovať plynule v rozbehnutých projektoch.
Poukázal na to, že obec čaká obdobie neistoty, nakoľko veľa nových predkladaných zákonov
a predpisov zo strany Vlády Slovenskej republiky je schvaľovaných bez komunikácie so
samosprávami. Pripomenul, že obec má na ďalší rok zazmluvnenú dodávku elektrickej
energie za ceny ako v roku 2022. Výzvou pre nové zastupiteľstvo a starostu obce bude
postupná obnova budov vo vlastníctve obce, najmä budovy Materskej školy a budovy
Kultúrneho domu. Okrem interiérových rekonštrukcii, sieťových rozvodov, je to najmä
nájdenie opatrení ako znížiť energetickú náročnosť týchto budov.
Na konci svojho vystúpenia starosta obce poďakoval končiacemu poslancovi
obecného zastupiteľstva, pánovi Miroslavovi Pražienkovi za jeho činnosť počas niekoľkých
volebných období vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva v Poriadí.
Uznesenie č. 70/2022 zo dňa 14.11.2022
-----------------------------------------------------
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Obecné zastupiteľstvo v Poriadí:
a) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Mgr. Martin Pražienka zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
• Slávka Bachoríková
• Stanislav Duga
• Jaroslav Petrák
• Ing. Anna Pančiaková
• Jaroslav Tížik
• Ing. Peter Volár
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Jaroslav Petrák, Ing.
Anna Pančiaková, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
---------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Poriadie Mgr. Martin Pražienka oboznámil s programom OZ a odporúča
poslancom, aby OZ ďalej rokovalo podľa nasledovného programu:
Program:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
5. Určenie platu starostu obce
6. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky starostu obce
7. Diskusia
8. Záver
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Uznesenie číslo 71/2022 zo dňa 14.11.2022
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 12, ods.5 zákona č. 369/90 Z. z., NR SR
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 14. 11. 2022 nasledovne:
1. Úvodné náležitosti:
g) Otvorenie zasadnutia
h) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
i) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
j) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
k) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
l) Vystúpenie starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
5. Určenie platu starostu obce
6. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky starostu obce
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Jaroslav Petrák, Ing.
Anna Pančiaková, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal návrh na schválenie poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a to Ing. Petra Volára.
Uznesenie číslo 72/2022 zo dňa 14.11.2022
------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
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poveruje
− poslanca Ing. Petra Volára zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Jaroslav Petrák, Ing.
Anna Pančiaková, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Ing. Peter Volár
___________________________________________________________________________
4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
--------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce navrhol poslancom zriadenie nevyhnutných komisii obecného
zastupiteľstva. Ďalšie komisie nie je v tomto momente potrebné vytvárať. Ak by bol záujem
aj zo strany verejnosti o participovanie v niektorej komisii, obecné zastupiteľstvo môže ďalšie
komisie zriadiť aj počas volebného obdobia.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
Slávka Bachoríková, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Do volebnej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Anna Pančiaková
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
Ing. Peter Volár, Jaroslav Petrák, Ing. Anna Pančiaková
Do komisie na ochranu verejného záujmu boli navrhnutí nasledovní poslanci:
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár, Ing. Anna Pančiaková
Uznesenie č. 73/2022 zo dňa 14.11.2022
----------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
a) zriaďuje
− mandátnu komisiu
b) určuje
− náplň práce mandátnej komisie :
• overuje doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva
• zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo
poslanca, a to na základe nimi predložených podpísaných čestných vyhlásení;
• podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva
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c)

volí
− predsedu mandátnej komisie : Slávka Bachoríková
− členov mandátovej komisie: Ing. Peter Volár, Stanislav Duga,

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Jaroslav Petrák, Ing. Anna Pančiaková,
Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Stanislav Duga
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 74/2022 zo dňa 14.11.2022
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
a) zriaďuje
− volebnú komisiu
b) určuje
− náplň práce volebnej komisie :
• dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie
hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb
c)

volí
− predsedu volebnej komisie : Jaroslav Petrák
− členov volebnej komisie: Jaroslav Tížik, Ing. Anna Pančiaková

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Jaroslav Petrák,
Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Ing. Anna Pančiaková
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 75/2022 zo dňa 14.11.2022
----------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
a) zriaďuje
− návrhovú komisiu
b) určuje
− náplň práce návrhovej komisie :
• sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
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•
c)

predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy
uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele

volí
− predsedu návrhovej komisie : Ing. Peter Volár
− členov návrhovej komisie: Jaroslav Petrák, Ing. Anna Pančiaková

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Jaroslav Petrák, Ing.
Anna Pančiaková, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Ing. Peter Volár
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 76/2022 zo dňa 14.11.2022
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
a) zriaďuje
− komisiu na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Poriadí podľa čl.
7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
b) volí
− predsedu komisie na ochranu verejného záujmu : Stanislav Duga
− členov komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Peter Volár, Ing. Anna Pančiaková
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing.
Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Stanislav Duga, Ing. Anna Pančiaková
___________________________________________________________________________
5. Určenie platu starostu obce
OZ rokovalo o výške platu starostu. Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa § 3 ods. 1
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Priemerná mesačná
mzda v NH je 1211,00 € a 1,83 násobok (podľa počtu obyvateľov obce stanovený zákonom) .
Podľa § 4 ods. 2 môže OZ tento plat zvýšiť až o 60%. Diskusiou medzi poslancami bol
predostretý návrh na zvýšenie základného platu o 30 %.
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Uznesenie číslo 77/2022 zo dňa 14.11.2022
-----------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4 písm. i) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
určuje
− v súlade so zákonom NRSR 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 Mgr.
Martina Pražienku vo výške základného platu a navýšenia podľa § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. o 30 %
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Jaroslav Petrák, Ing. Anna Pančiaková,
Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Stanislav Duga, Jaroslav Tížik
___________________________________________________________________________
6. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky starostu obce
Starosta obce predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh na preplatenie nevyčerpanej
dovolenky za rok 2022, celkom 8 dní. V súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov nie je možné nevyčerpanú dovolenku preniesť na ďalšie volebné
obdobie.
Uznesenie číslo 78/2022 zo dňa 14.11.2022
---------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− vyplatenie náhrady platu starostu Mgr. Martina Pražienku za nevyčerpanú dovolenku
za rok 2022 v rozsahu 8 dni
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Jaroslav Petrák, Ing.
Anna Pančiaková, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
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7. Diskusia
--------------Starosta obce informoval poslancov, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v Poriadí
sa uskutoční vo štvrtok dňa 8. 12. 2022. Zároveň sa poslanci dohodli, že zasadnutia môžu
naďalej pokračovať vo štvrtky o 16:30 hod.
___________________________________________________________________________

8. Záver
------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

----------------------------------------------Mgr. Martin Pražienka, starosta obce

--------------------------------------------Slávka Bachoríková, Stanislav Duga
Overovatelia zápisnice

----------------------------------------Oľga Dobrovodská
Zapisovateľka
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