
Z á p i s n i c a  
 

z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Blesovciach  konaného dňa 

 28. 11. 2022 v kultúrnom dome v Blesovciach o 18,00 hodine  

 

 

 

 

 

Program : 

 

1. Úvodné náležitosti:   

     a./  Otvorenie zasadnutia 

     b./  Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

     c./  Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva  

           a odovzdanie  osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom   

           novozvoleného  obecného  zastupiteľstva    

     d./  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia       

           ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

     e./  Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     f./  Vystúpenie starostu  obce  

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Voľba mandátovej komisie 

4.  Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ  a správa  mandátovej komisie 

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

6.  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať  zasadnutia OZ 

7.  Poverenie na výkon funkcie zástupcu  starostu obce            

 8. Určenie  platu starostu obce  /v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred     

     voľbami na celé funkčné obdobie/  

 9. Zásady  odmeňovania poslancov OZ   

10. Diskusia  

11.  Záver 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Bod programu č.1   

a./ Ustanovujúce zasadnutie otvoril starosta obce p. Pavol Cabaj. Privítal prítomných poslancov OZ  

a hostí z radu občanov na 1. ustanovujúcom zasadnutí, oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu 

ustanovujúceho zasadnutia, ktoré bolo rozdelené na dve samostatné časti: vytvorenie predpokladov pre 

rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ a pracovnú časť. 

 

 

 



b./ Starosta obce určil za zapisovateľku zasadnutia OZ  p. Nikolu Jančovičovú, pracovníčku Obecného 

úradu  v Blesovciach a za overovateľov zápisnice : p. Annu Janerle a MUDr. Ing. Petra Petríka. 

 

     
    c./ Predseda Miestnej volebnej komisie vo voľbách do samosprávy obcí, p. Gabriela Trenčanská –    

    predniesla prítomným správu o výsledkoch volieb, konaných dňa 29.10.2022, /správa tvorí súčasť tejto   

    zápisnice/.  Uvedená správa – oboznámenie s výsledkami volieb,  bola vzatá na vedomie. 

    Predseda MVK p. Gabriela Trenčanská odovzdala novozvolenému starostovi obce a novozvoleným   

    poslancom OZ osvedčenia  o zvolení do funkcie starostu obce  a poslancov OZ,  všetci  

    zvolení osvedčenie prevzali. 

      

     d./ Novozvolený starosta obce p. Jozef Chochula zložil zákonom stanovený sľub, a to tak, že tento sľub     

     nahlas prečítal pred všetkými prítomnými, sľub vlastnoručne podpísal, prevzal insignie a prevzal   

     vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

     Sľub novozvoleného starostu obce tvorí súčasť tejto zápisnice.   

 

      

     e./ Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v počte 5, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca,  

     a to do rúk  starostu obce, sľub  potvrdili svojim vlastnoručným  podpisom a vyslovením : sľubujem“, 

     sľub poslancov OZ  tvorí súčasť tejto zápisnice.  

   

      

     f./ Novozvolený starosta obce vystúpil, a vo svojom  príhovore poďakoval končiacemu starostovi za  

         prácu, ktorú vykonával, poprial aby sa mu darilo vo všetkých smeroch. Ďalej poďakoval predsedníčke  

         a zapisovateľke MVK za ich prácu vo voľbách a bezproblémový priebeh volieb. Poznamenal, že túto  

         funkciu chce vykonávať čestne, slušne a transparentne. Na záver poďakoval aj odchádzajúcim  

         poslancom a poprial im všetko dobré, aby sa im taktiež darilo.     

         Končiaci starosta p. Pavol Cabaj vystúpil, poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za pomoc  

         V predchádzajúcom volebnom období.   

       

     

Bod programu č. 2  
V tomto bode predniesol  starosta obce návrh programu ustanovujúceho zasadnutia, 

konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom, zasadnutie je uznášaniaschopné a požiadal 

o schválenie programu v predloženom znení  –  jednohlasne schválené bez ďalších doplňujúcich zmien.   

 

Bod programu  č. 3  
Voľba mandátovej komisie :  

OZ na návrh starostu obce jednohlasne  zvolilo –verejne,   nasledovné zloženie mandátovej komisie: 

 - p. Gabriela Trenčanská, p. Miloš Trenčanský  – jednohlasne schválené 

 

Bod programu č. 4  
Člen mandátovej  komisie p. Gabriela Trenčanská predniesla prítomným správu mandátovej komisie 

o overení  správy o výsledku volieb, overení dokladov o zložení sľubu poslancov a zistenie skutočností 

o nezlučiteľnosti   funkcií  /správa tvorí súčasť tejto zápisnice/  

Mandátová komisia na záver skonštatovala, že výsledky volieb, overenie dokladov o zložení sľubu 

poslancov a starostu obce a zistenie skutočnosti o nezlučiteľnosti funkcií je bez nedostatkov - vzaté na 

vedomie 

 

 



Bod programu č. 5 

Starosta obce prednieol prítomným návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,  v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, určenie  náplne ich práce a voľbu predsedov a členov 

jednotlivých komisií, navrhol  zriadiť nasledovné komisie:   

1. komisia na ochranu verejného záujmu /majetkové podania/ 

2. komisia na prejednávanie sťažností /volení predstavitelia/ 

3. komisia na ochranu verejného poriadku   

4. kultúrno-športová komisia  

5. komisia financií a spravovania majetku  

Starosta obce navrhol, aby obsadenie členov jednotlivých komisií bolo v zložení z radu všetkých 

poslancov. 

Komisie boli  jednohlasne schválené, bola im bližšie vysvetlená a určená ich náplň práce.  

Zloženie jednotlivých komisií – a to určenie predsedov jednotlivých komisií, bolo určené po vzájomnej 

dohode  medzi sebou.  – jednohlasne schválené 

 

 

Bod programu č. 6 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o spôsobe zvolávania a vedenia OZ  v znení zákona 

o obecnom zriadení a platného rokovacieho poriadku OZ. Navrhol prítomným, aby povereným poslancom 

OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia OZ, a to v odôvodnených prípadoch vymedzených 

v zákone, bol poslanec Peter Turčan – jednohlasne  schválené. 

 

 

Bod programu č. 7 

Starosta obce navrhol poverením na výkon funkcie zástupcu starostu obce, a to poslanca 

MUDr. Ing. Petra Petríka – vzaté na vedomie bez pripomienok. Poslanec MUDr. Ing. Peter Petrík prijal 

poverenie starostu obce na výkon funkcie zástupcu starostu obce.     

 

 

Bod programu č. 8 

Starosta obce  predniesol prítomným informáciu o plate starostu obce, ktorý v zmysle schváleného 

pracovného úväzku určeného OZ musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

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

Plat starostu obce predstavuje 1,65 násobku priemerného platu zamestnanca v NH, ktorý je  za uplynulé 

časové obdobie v sume 1 211,00 €. Konštatoval, že ak by mal uvedený plat obmedziť chod obce sám sa 

vzdá plného úväzku a navrhne jeho zníženie.  

p. MUDr. Ing. Peter Petrík - nesúhlasí aby bol starostovi znížený úväzok, podľa jeho názoru má byť 

starosta obce na plný úväzok. 

p. Marek Chochula – je za to, aby sa starostovi obce znížil plat, nakoľko je to veľká finančná záťaž pre 

obecný rozpočet.     

Prítomní poslanci jednohlasne schvaľujú plat starostu obce v zmysle citovaného zákona bez ďalších 

príplatkov   – jednohlasne schválené   

 

 

Bod programu č. 9 

Starosta obce predniesol prítomným návrh na  určenie odmien poslancov OZ. 

Po prečítaní návrhu zásad odmeňovania poslancov /zásady tvoria súčasť tejto zápisnice/, starosta obce 

oboznámil prítomných, že sa môžu svojej odmeny poslanca písomne vzdať.  

– prítomnými bolo jednohlasne schválené : 10,00 € za účasť na zasadnutí OZ a vyplácanie odmeny bude 

jeden krát za rok – a to za mesiac december /zakomponované v zásadách odmeňovania/   



Bod programu č. 10 

V tomto bode boli zo strany prítomných nasledovné pripomienky a dotazy: 

- p. Marek Chochula – vyzval občanov, aby sa zúčastnili ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

- p. Peter Turčan – oboznámil s realizáciou vianočnej výzdoby a vianočného stromčeka, o silvestrovskej   

  zábave v Kultúrnom dome pre občanov ak by bol záujem a prihlásili by sa.  

- p. Peter Krajčík ml. – dúfa, že všetko bude prebiehať a fungovať tak, ako nový p. starosta napísal do  

  svojho predvolebného programu, a že sa budú ľudia viac stretávať a komunikovať medzi sebou. 

- p. starosta – vyjadril sa k silvestrovskej zábave, v prípade záujmu by sa pripravila aj kapustnica a kapela. 

  Bol by rád ak by sa to spropagovalo medzi občanmi, aby sa zistil predbežný záujem. Ďalej informoval o  

  realizácií adventného venca a vianočnej výzdoby, stretnutia Mikuláša s deťmi v Kultúrnom dome  

  a zakúpenie balíčkov pre deti, pripravovaný vianočný koncert v kostole predbežne na 27.12. alebo  

  30.12.2022 pre všetkých občanov nielen pre veriacich, vstup bude zdarma.  

- p. Peter Krajčík st. – je rád, že poslanec p. Turčan je predseda kultúrno-športovej komisie, vyjadril  

  nespokojnosť, že v roku 2018 na akcii ,,Športový deň pre deti,, museli malé deti platiť poplatok za  

  kopanie pokutových kopov čo nebola pravda. Po výmene názorov medzi p. Krajčíkom a p. starostom mu 

  p. starosta poďakoval za prácu, ktorú vykonával pre športovú činnosť v obci.   

 

 

 

Bod programu  č. 11 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným hosťom a poslancom OZ za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,55 hodine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Nikola Jančovičová                                                        .................................... 

                          

 

 

 

                                                                           Jozef Chochula               ............................                

                                                                            starosta obce    

 

 

 

 

Overovatelia:  

Anna Janerle                                                         ....................................... 

MUDr. Ing. Peter Petrík                                       ........................................       

                                           



U z n e s e n i a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Blesovce  zo  dňa 28. 11. 2022 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Úvodné náležitosti:   

     a./  Otvorenie zasadnutia 

     b./  Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

     c./  Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva  

           a odovzdanie  osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom   

           novozvoleného  obecného  zastupiteľstva    

     d./  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia       

           ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

     e./  Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     f./  Vystúpenie starostu  obce  

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Voľba mandátovej komisie 

4.  Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ  a správa  mandátovej komisie 

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

6.  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať  zasadnutia OZ 

7.  Poverenie na výkon funkcie zástupcu  starostu obce            

 8. Určenie  platu starostu obce  /v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred     

     voľbami na celé funkčné obdobie/  

 9. Zásady  odmeňovania poslancov OZ   

 

 

 

Uznesenie č. 1/2022: 

 

 

K  bodu 1.  Úvodné náležitosti:   

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

 

A./ berie na vedomie: 

 

1.  Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2.  Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

 

 

B./ schvaľuje:  

 

1.Overovateľov zápisnice : p. Annu Janerle, p. MUDr. Ing. Petra Petríka  

2. Zapisovateľku: p. Nikola Jančovičová  



                                                       

 

C./ konštatuje, že :  

 

1. Novozvolený starosta obce p. Jozef Chochula zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

obecného zastupiteľstva:  

-  MUDr. Ing. Peter Petrík 

-  Peter Tučan 

-  Marek Chochula 

-  Anna Janerle 

-  Peter Cabaj 

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 

 

 

 

 

 

 

 Uznesenie č. 2/2022: 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

 

Schvaľuje : 

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva bez ďalších doplňujúcich zmien programu 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 



Uznesenie č. 3/2022: 

 

 

K bodu 3.  Voľba mandátovej komisie: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

A. Volí : 

 

Mandátovú komisiu v zložení : p. Gabrielu Trenčanskú a  p. Miloša Trenčanského   

 

B. Ukladá:   
 

Mandátovej komisii: 

 

1.  Overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov 

2.  Podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúceho zasadnutia obecného   

     zastupiteľstva   

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2022: 

 

 

K bodu 4.  Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov OZ a správa mandátovej 

komisie :  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

Berie na vedomie:  

 

Správu mandátovej komisie : 

 - o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 29.10.2022 v obci  

   Blesovce 

 - o overení zloženia zákonom predpísaného sľubu novozvoleného starostu obce a  

   novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 - o predložených čestných vyhláseniach o nezlučiteľnosti funkcie starostu obce a  

   nezlučiteľnosti funkcie poslancov obecného zastupiteľstva 

 



Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 

 

 

 

 

 Uznesenie č. 5/2022: 

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach 

 

 

A. zriaďuje :  

 

komisie, a to: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu /majetkové podania/ 

2. Komisia na prejednávanie sťažností /volení predstavitelia/ 

3. Komisia na ochranu verejného poriadku    

4. Kultúrno - športová komisia  

         5. Komisia financií a spravovania majetku  

 

 

B. určuje: 

 

Náplň práce komisií:  

1.Komisia na ochranu verejného záujmu: 

  - plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri    

   Výkone  funkcií verejných funkcionárov        

       

2.Komisia na prejednávanie sťažností: 

   - prijíma a prejednáva sťažnosti na verejných funkcionárov – volených predstaviteľov obce 

 

3. Komisia na ochranu verejného poriadku:       

    - dbať na bezpečnosť a poriadok v obci                    

    - predkladať podnety na zabezpečenie verejného poriadku v obci 
    - spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov pri spolunažívaní občanov  obce 

 

 4. Kultúrno – športová komisia: 

     - podieľať sa na organizovaní a príprave kultúrnych a športových akcií v obci   

 

5. Komisia financií a spravovania majetku: 

    - rozpočet obce, VZN o miestnych daniach a poplatkoch, hospodárenie s majetkom    

 

 



C. volí:  

 

1.  Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu: 

      - predseda komisie : Marek Chochula 

      - členovia komisie : MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Turčan, Anna Janerle,  

         Peter Cabaj        

 

2.  Zloženie komisie na prejednávanie sťažností: 

     - predseda komisie : Peter Cabaj 

     - členovia komisie : MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Turčan, Anna Janerle,  

        Marek Chochula 

 

3.  Zloženie komisie na ochranu verejného poriadku:       

     - predseda komisie : Anna Janerle 

     - členovia komisie : MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj, Marek Chochula, 

       Peter Turčan 

 

4.  Zloženie kultúrno – športovej komisie: 

     - predseda komisie : Peter Turčan 

     - členovia komisie : Anna Janerle, MUDr. Ing. Peter Petrík, Marek Chochula, Peter Cabaj 

 

5.  Zloženie komisie financií a správy majetku:       

     - predseda komisie : MUDr. Ing. Peter Petrík 

     - členovia komisie : Anna Janerle, Peter Cabaj, Marek Chochula, Peter Turčan 

 

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 

 

 

 

 

 

 Uznesenie č. 6/2022:  

 

 

K bodu 6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva:   

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

Poveruje  : 

 



Poslanca obecného zastupiteľstva : Petra Turčana,    

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2  prvá 

veta, ods. 3  tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení    

neskorších predpisov  

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2022: 

 

 

K bodu 7. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

Berie na vedomie :  

 

Poverenie pre poslanca obecného zastupiteľstva :  

-  MUDr. Ing. Petra Petríka výkon funkcie zástupcu starostu obce   

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2022:  

 

 

K bodu 8. Určenie  platu starostu obce  /v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr  

                  90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie/  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

Určuje :  

   

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v rozsahu úväzku určenom 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat starostu obce p. Jozef 

Chochulu bez ďalšieho navýšenia, s účinnosťou od 28.11.2022 /1,65 násobok priemernej 

mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, rozsah vykonávania funkcie starostu obce v plnom 

rozsahu, plný úväzok: 100 % / 

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  

 

 

 

 

 Uznesenie č. 9/2022: 

 

 

K bodu 9. Zásady odmeňovania  poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  

 

schvaľuje :  

 

1. Zásady odmeňovania poslancov obce Blesovce  

2. Poskytovanie odmien poslancom OZ podľa platných zásad odmeňovania poslancov obce  

    Blesovce  

 

 

 

Hlasovanie:     za:      5       /Peter Turčan, MUDr. Ing. Peter Petrík, Peter Cabaj,  

                                              Anna Janerle, Marek Chochula/         

                         proti :  0               

                         zdržal sa: 0          

                         prítomných : 5  


