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Z á p i s n i c a 
 

z   ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach, 
                            ktoré sa konalo dňa  11. novembra 2022 o 18.00 hod.  
 
 
 
P r í t o m n í      :   všetci poslanci podľa prezenčnej listiny 
         
 
P r o g r a m :    
 
  l. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Horné Naštice  
     a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva     
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
      obecného zastupiteľstva     
9. Návrh na určenie zástupcu starostu 
10. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára 
      a inventarizačnej komisie  
11. Určenie platu starostu         
12. Diskusia 
13. Záver 
 
K bodu 1 
       Pred začatím ustanovujúceho verejného zasadnutie  obecného zastupiteľstva  sme si vypočuli 
hymnu SR potom už patrilo úvodné slovo  doterajšiemu  starostovi obce Jozefovi Hederovi, ktorý 
privítal všetkých prítomných a zároveň sa poďakoval odchádzajúcim poslancom za ich spoluprácu 
počas celého volebného obdobia.   
K bodu 2  
      Za zapisovateľku bola určená  Ing. Anna Cifrová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie do 
orgánov samosprávy obcí. 
      Za overovateľov zápisnice boli určení: 
                   Dáša Kalačová, Janette Škultétyová 
K bodu 3  
    S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Horné Naštice oboznámila prítomných  
predsedníčka miestnej  volebnej komisie Ľubomíra Kšiňanová. 
Kompletná správa je priložená. Konštatovala, že voľby do orgánov samosprávy obce Horné 
Naštice  boli vykonané v súlade s príslušným ustanovením zákona SNR č. 346/1990 Zb. Zároveň 
prečítala mená novozvolených: 
 
•    za starostu obce bol   zvolený 
     Ing. Stanislav Fodora      počet platných hlasov  158 
 
•   za poslancov OcZ boli zvolení: 
    1.  Ladislav Jureček   počet platných hlasov  182           
    2.  Štefan Mazák                            -“-                                179  
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    3.  Ivan Kšiňan           -“-                               156 
    4.  Daša Kalačová                                      -“-              141 
    5.  Janette Škultétyová                               -“-                               141  
 
K bodu  4  
  
  Ing. Stanislav Fodora predniesol sľub starostu obce a slovom „sľubujem“ spečatil tento sľub. 
Bývalý starosta Jozef Hedera mu následne odovzdal insignie Zároveň mu odovzdal osvedčenie 
o zvolení za starostu obce.  
 
K bodu  5  
    
   Novozvolený  starosta obce Ing. Stanislav Fodora prečítal sľub  novozvoleným poslancom 
obecného zastupiteľstva zároveň im predsedkyňa  MVK Ľubomíra Kšiňanová odovzdala 
osvedčenia o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci  svojim podpisom a podaním 
ruky starostovi obce spečatili svoj sľub. 
 
K bodu  6    
    Po tomto slávnostnom akte nový starosta obce Stanislav Fodora   predniesol k prítomným krátky 
príhovor, v ktorom poďakoval za hlasy voličom   a urobí všetko preto, aby splnil očakávania 
všetkých občanov  a bude robiť všetko pre to , aby sa táto obec rozvíjala.  Pogratuloval 
novozvoleným poslancom a verí, že utvoria dobrý kolektív. Zároveň poďakoval bývalému 
starostovi za jeho 12-ročnú odvedenú  prácu  „ bolo mi cťou pracovať  vedľa Teba „ bude to 
využívať pre ďalšie obdobie. Zároveň poďakoval bývalému kolektívu poslancov za všetko úsilie 
a snahu pre túto obec hlavne pri rôznych akciách , všetko dobré im praje a verí, že budú 
nápomocní a priložia ruku k dielu, ešte raz ďakuje. Pevne verí, že nový  kolektív je plný 
odhodlania aby do roku 2026 niečo dokázali, ďakuje pekne. 
 
K bodu 7    
     Starosta dal hlasovať za  program ustanovujúceho zasadnutia.  Žiadne pripomienky ani   
doplňujúce návrhy neboli , poslanci ho jednohlasne schválili. „Kde je vôľa, tam je i cesta“ 
    Poslanci hlasovali : 
                  Za : 5                                        Proti : 0                            Zdržal sa : 0 
K bodu  8   
         
     Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva podľa zákona  SNR  č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov – touto funkciou poveril poslanca Štefana Mazáka. Poslanci toto poverenie 
berú na vedomie. 
 
K bodu 9 
 
      Zástupcu starostu menoval pán starosta p. Ladislava Jurečka na základe najvyššieho počtu 
hlasov vo voľbách. 
 
K bodu 10 
   
 Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára : 

− Štefan Mazák 
− Janette Škultétyová 
− Ladislav Jureček 
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Zriadenie inventarizačnej komisie – inventúra majetku a pohľadávok: 
                        -   Štefan Mazák – predseda komisie 
                        -   Janette Škultétyová  
                        -   Ladislav Jureček  
Všetci navrhnutí boli jednohlasne schválení do uvedených komisií. 
Poslanci hlasovali: 
           Za : 5                           Proti : 0                            Zdržal sa : 0 
 
     K bodu 11 
  
     Pani Marta Baginová, kontrolórka obce predniesla súlade so zákonom NR SR  č. 253/1994 Z.z. 
§ 4 , ods.5  o právnom postavení a platových pomeroch starostov  obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, bol rozsah  úväzku starostu obce Horné Naštice schválený OcZ  90 dní pred 
voľbami dňa 22.júna 2022 uznesením č.26/2022  tajným hlasovaním  vo výške  84 % na volebné 
obdobie 2022-2026 
       Tento plat poslanci jednohlasne schválili. 
Zároveň prečítala uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré boli 
poslancami jednohlasne schválené. 
Poslanci hlasovali : 
   Za : 5                                Proti : 0                             Zdržal sa : 0                              
 
       K bodu 12 
 
  Diskusiu začal odchádzajúci pán starosta slovami vďaky pani Daniele Pokornej, bez ktorej 
pomoci na začiatku by si neporadil . Následne patrilo poďakovanie aj pani Cifrovej a všetkým 
odchádzajúcim poslancom, taktiež aj pani kontrolórke Marte Baginovej a vedúcej knižnice pani 
Mgr. Eve Mikušovej za vedenie knižnice. Zároveň poprial všetkým veľa zdravia a múdrosti pri 
schvaľovaní  uznesení.   
     Ďalšia v diskusii vystúpila Mgr. Martina Tlkancová, , ktorá si pokladala za povinnosť 
poďakovať  odchádzajúcemu zastupiteľstvu za úsilie , ktoré vynaložili pre túto obec , aby ich Boh 
naďalej viedol a požehnal, taktiež im praje nový elán, božiu múdrosť, nech nás všetkých pán Boh 
žehná. 
Týmito slovami sa diskusia ukončila, keďže nik iný sa do diskusie neprihlásil. 
 
     K bodu 13  
 
    Keďže všetky body programu boli vyčerpané, starosta obce Stanislav Fodora opätovne 
poďakoval všetkým poslancom, prítomným občanom , pretože  „opakovanie je matka múdrosti“ 
a verí, že reči, ktoré tu vedieme pretavíme  aj do činov. 
 
 

U z n e s e n i a 
z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach 

konaného dňa 11.novembra 2022 o 18,00 hodine 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Našticiach na svojom  ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo : 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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 

3. Návrh na určenie zástupcu starostu 
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4. Návrh na zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcionárov 
podľa zákona č.357/2004 Zb.z.   

5. Určenie platu starostu 
 
 
                                                                         Uznesenie č.1 
                                                Obecné zastupiteľstvo v Horných Našticiach  

A. berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e , ž e 
1. novozvolený starosta obce Ing. Stanislav 

Fodora zložil zákonom sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

zložili predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva  

 
- Ladislav Jureček 
- Daša Kalačová 
- Ivan Kšiňan 
- Štefan Mazák 
- Janete Škultétyová 

 
 
                                                                         Uznesenie č.2      
                                               Obecné zastupiteľstvo v Horných Našticiach 
 
p o v e r u j e 

1. poslanca Štefana Mazáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 veta ods. 5 piata veta  a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
 
                                                                       Uznesenie č.3 
                                                   Obecné zastupiteľstvo  v Horných Našticiach 

A. zriaďuje  
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára a inventarizačnú 
komisiu 
 

B. určuje 
náplň práce komisie a to : ochrana verejného záujmu 

- inventarizácia majetku obce 
 

C.  v o l í 
a) predsedu komisie :  Štefan Mazák 
b) členov komisie : Janette Škultétyová, Ladislav Jureček 

 
                                          
 
 
 
                                                          Uznesenie č. 4 
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                                 Obecné zastupiteľstvo v Horných  Našticiach 
u r č u j e 
 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí  v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  mesačný plat starostu Ing. Stanislava Fodoru vo 
výške 84 % 
 
 
 
 
 
     V Horných Našticiach dňa 11.11.2022 
                                                         
 
 
 
 
 
Zapísala :       Ing. Anna C i f r o v á                                 Starosta obce: Ing. Stanislav Fodora                  
                       
                       ..........……………..                                                    ..…………………….. 
 
Overovatelia : Daša  K a l a č o v á                   
                      
                        .........……………….. 
                
  Janette  Š k u l t é t y o v á                     
                       
                        ………………………….. 
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     Správa miestnej volebnej komisie 
 o výsledku volieb v obci Horné Naštice vo voľbách do orgánov       
samosprávy obcí a samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022                     
V obci Horné Naštice sa zistili nasledovné výsledky: 

- Počet volebných obvodov – jeden 
- Počet volebných okrskov – jeden 
- Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku 

hlasovania vo volebnom okrsku – jedna 
- Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 416 
- Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 312 
- Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 312  
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 

307 
- Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 5 
- Počet zvolených poslancov – 5 
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 309 
- Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných 

platných hlasov : 

Por.číslo  1.   Ladislav Jureček, nezávislý kandidát  :                                      182  platných hlasov 
Por.číslo  2.   Štefan Mazák ,Slovenská  národná strana :                                179  platných hlasov         
Por.číslo  3.   Ivan Kšiňan, nezávislý kandidát  :                                              156  platných hlasov 
Por.číslo  4.   Daša Kalačová, Slovenská národná strana :                                141  platných hlasov 
Por.číslo  5.   Janette Škultétyová, Slovenská národná strana :                         141  platných hlasov 
Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov od obecného zastupiteľstva v poradí 
podľa počtu získaných platných hlasov : 
Por.číslo 1.  Milan Dubný, Hlas, soc.demokracia, SMER soc demokracia  :   136  platných hlasov 
Por.číslo 2.  Ing. Peter Šuchter, Progresívne Slovensko   :                               123  platných hlasov 
Por.číslo 3.  Anton Chrenko, Kresťanskodemokratické hnutie :                         84  platných hlasov  
 Por.číslo 4. Jozef Lech , Slovenská národná strana  :                                         57  platných hlasov                                                                             
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce – podľa 
počtu poradia na hlasovacom lístku :  
por.číslo 1. Ing. Stanislav Fodora, Slovenská národná strana                       158  platných hlasov 
por.číso 2. Ján Hedera, Kresťanskodemokratické hnutie :                              48  platných hlasov 
por.číslo 3. Milan Dubný, Hlas, sociálna demokracia, Smer, sociálna demokracia : 35 platných 
hlasov 
por.číslo 4. Eugen Kšiňan , nezávislý kandidát,:                                                  35 platných hlasov    
por.číslo  5. Peter Jaroš, nezávislý kandidát :                                                       18  platných hlasov 
por.číslo 6. Ivan Kšiňan, nezávislý kandidát :                                                       15 platných hlasov        
Za starostu obce bol zvolený : Ing. Stanislav Fodora , číslo kandidáta na hlasovacom lístku – dva , 
Slovenská národná strana  : 158 platných hlasov. 
Z celkového počtu 6 členov komisie bolo prítomných 6 členov. Ďalej boli prítomní : zapisovateľka 
Ing. Anna Cifrová. 
Zápisnica vrátane príloh obsahuje 3 listy, správnosť údajov potvrdzujú členovia miestnej volebnej 
komisie vlastnoručnými podpismi. 
 
Predseda miestnej volebnej komisie – Ľubomíra Kšiňanová 
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Členovia miestnej volebnej komisie 
- Mgr. Marián Šišmiš – podpredseda 
- Evelína Bobušová-      člen 
- Slávka Dávidíková –    člen 
- Zuzana Dávidíková –  člen 
- Pavol Vanek – člen 

Zápisnicu nik neodmietol podpísať. 
Dátum a čas podpísania zápisnice : 30.10. 2022  01,20 hod.   
     Miestna volebná komisia konštatuje, že voľby  do orgánov samosprávy obce boli vykonané 
v súlade s príslušným ustanovením zákona SNR č. 346/1990 Zb. a doporučuje  ustanovujúcemu 
Obecnému zastupiteľstvu brať na vedomie ako bod uznesenia voľby starostu a poslancov 
Obecného zastupiteľstva podľa predloženej správy.  
 
 
 
 
                                                        predseda miestnej volebnej komisie v Horných Našticiach 
                                                                                
                                                                                   Ľubomíra  K š i ň a n o v á 


	Z á p i s n i c a
	K bodu  8


