
Z Á P I S N I C A 
 
Z ustanovujúceho zasadania  obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 27.12.2010 

o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 
 
Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny 
 
          Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. František Flimel,  ktorý úvodom 
privítal prítomných poslancov, poslankyne obecného zastupiteľstva z uplynulého 
i nastávajúceho volebného obdobia, členov Miestnej volebnej komisie, hostí a  konštatoval, že 
zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 5 poslanci,  takže zasadnutie je uznášania 
schopné.  
          Za overovateľov zápisnice z prvého  zasadania obecného zastupiteľstva určil p. 
František Flimel pána Milana Strempeka a pani Ľubicu Flimelovú. 
          Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Zuzana Mokryšová.  
 
Oboznámenie s výsledkami volieb 
       P. František Flimel  odovzdal slovo p. Strempekovej Anne – predsedovi Miestnej 
volebnej komisie vytvorenej pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorá podala správu 
o výsledku volieb, konaných dňa 27.11.2010 v obci Otrhánky. 

        
        Po oboznámení s výsledkami volieb p. František Flimel všetkých prítomných vyzval, aby 
povstali a p. RNDr. Ladislav Gieci zložil sľub do rúk p. Františka Flimela, ktorý mu odovzdal  
insígnie obce a odovzdal mu vedenie ustanovujúceho zasadnutia.  
 
Zloženie sľubu  poslancov obecného zastupiteľstva 
 
        P. RNDr. Ladislav Gieci - starosta obce požiadal novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva,  aby prikročili k aktu sľubu. Po podpise a podaní ruky starostovi obce, podal 
ruku poslancom OZ predseda MVK p. Strempeková Anna a odovzdala im menovacie dekréty. 
Starosta obce  poďakoval a vyzval prítomných, aby si sadli. Po tomto nasledoval príhovor 
starostu obce p. RNDr. Ladislava Gieciho: 
 
P. RNDr. Ladislav Gieci  predniesol návrh programu zasadania. K návrhu neboli podané 
žiadne pripomienky a tento bol odsúhlasený. 
 
P R O G R A M 

1. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce 
2. Voľba mandátovej a volebnej, návrhovej komisie a ďalších komisií, voľba ich 

predsedov a členov 
3. Oznámenie o určení platu starostu obce 
4. Diskusia 
5. Schválenie uznesenia 
6. Záver 

 
Hlasovanie:   Za: 5     Proti: 0       Zdržal sa: 0  

Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce  
           Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci  vysvetlil všetkým prítomným, že zákon 
o obecnom zriadení uvádza, že starostu obce počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na 



výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého poveruje starosta obce volí na celé funkčné 
obdobie   z poslancov  obecného zastupiteľstva. Funkcia zástupcu starostu je povinná. P. 
starosta obce RNDr. Ladislav Gieci poveruje pána: Milana Strempeka. 
       
Voľba  mandátovej a volebnej komisie   
Voľba návrhovej komisie  
Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
 
          P. starosta obce RNDr. Ladislav Gieci navrhol predsedov a  členov mandátovej 
a volebnej komisie, predsedu a členov  návrhovej komisie,  návrh na zriadenie komisií, voľbu 
ich predsedov a členov: 
 
Mandátová a volebná komisia:  Predseda:   Ivana Šutiaková 
                                                    Člen:           Ing. Anna Bacová                              
                                                    Člen:           Ľubomír Baco            
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
Návrhová komisia:           Predseda     Ing. Milan Niko 
                                          Člen            Ivana Šutiaková                                 
                                          Člen            Milan Strempek                                 
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0   
 
Komisie obecného zastupiteľstva 
 
          Predseda návrhovej komisie vysvetlil, že zákon neurčuje, aké komisie majú byť 
zriadené. V obci Otrhánky sa zriaďujú tieto komisie: 
 
Komisia životného prostredia a  výstavby 
Predseda Milan Strempek                
Člen        Peter Jakál                   
Člen        Milan Baláž                  
Hlasovanie:   Za: 4   Proti: 0 Zdržal sa: 1   
 
Komisia pre rozpočet a verejný  poriadok 
Predseda Ivana Šutiaková                
Člen        Mgr. Gabriela Plášeková             
Člen         Ing. Emília Kondášová              
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0   
 
Komisia mládeže, kultúrna a sociálna 
Predseda    Ing. Anna Bacová                       
Člen           Janka Flimelová                  
Člen           Ing., Bc. Dana Jakálová                     
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0   
 
Komisia pre sťažnosti                
Predseda    Ing.  Milan Niko                        
Člen           Jarmila Závoďanová                 
Člen           Jana Strempeková                  
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu  



Predseda    Ľubomír Baco                      
Člen           Ing. Milan Niko 
Člen           Ing. Anna Bacová                   
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Oznámenie o určení platu starostu obce 
 
        Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci vysvetlil, že plat starostu určuje obecné 
zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami, t.j. základný plat a pracovný úväzok 100 % bol 
podľa Zákona    č. 253/94 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení 
neskorších predpisov, schválený dňa 30.08.2010 na 24. zasadaní obecného zastupiteľstva.  
 
Diskusia 
 
P. František Flimel vystúpil s poďakovaním pre všetkých poslancov, ktorí s ním počas 20 
rokov spolupracovali. 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
          Predseda návrhovej  komisie predniesol návrh na uznesenie, ku ktorému neboli podané 
žiadne pripomienky ani doplnky, návrh bol odsúhlasený. 
Hlasovanie:   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0   
 
Záver 
 
          Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval p. RNDr. Ladislav Gieci - starosta 
obce všetkým prítomným za účasť a zasadanie ukončil. 
 
Overovatelia:           Milan  Strempek   
 
                                 Ľubica Flimelová 
 
 
 
 
Zapisovateľ:            Zuzana Mokryšová 

 
 

Zástupca starostu:    Milan Strempek              Starosta obce: RNDr. Ladislav Gieci                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E 
Z ustanovujúceho  zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2010 o 16.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí: 
 
A/ PREROKOVALO 

 
- Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
- Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 

a voľbu predsedov komisií 
 
B/ BERIE NA VEDOMIE 
 

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
- vystúpenie zvoleného  starostu obce  
- oznámenie starostu obce, že  poveruje  p. Milana Strempeka -  poslanca obecného 

zastupiteľstva  
 
C./ POVERÍ 
     -      p. Milana Strempeka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného  
             zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6  
             tretia veta zákona o obecnom zriadení. 
 
D./ KONŠTATUJE, že 

 
- zvolený starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci  zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce Otrhánky 
-  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  
Ľubomír Baco 

     Ing. Anna Bacová 
     Ing. Milan Niko 
     Milan Strempek 
     Ivana Šutiaková 
 
E./ ZRIAĎUJE                                                      

 
Komisie , a to:  

o  životného prostredia a výstavby 
o  pre rozpočet a verejný poriadok 
o  mládeže, kultúrna a sociálna 
o pre sťažnosti 
o pre ochranu verejného záujmu 

 

F./ VOLÍ 
 

o  predsedu komisie životného prostredia a výstavby: Milan Strempek 
členov: Peter Jakál, Milan Baláž 

o  predsedu komisie pre rozpočet a verejný poriadok: Ivana Šutiaková 
členov: Mgr. Gabriela Plášeková, Ing. Emília Kondášová  



o  predsedu komisie mládeže, kultúrna a sociálna: Ing. Anna Bacová 
členov: Janka Flimelová, Ing. Bc. Dana Jakálová  

o  predsedu komisie pre sťažnosti: Ing. Milan Niko 
členov: Jarmila Závoďanová, Jana Strempeková. 

o  predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Ľubomír Baco                                                    
členov: Ing. Milan Niko, Ing. Anna Bacová                                                            

G./ URČUJE 
 
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 obecným zastupiteľstvom dňa 
30.08.2010 na 24. zasadaní obecného zastupiteľstva, to znamená základný plat a 100 % 
úväzok. 
 
H./ ODPORÚČA 

 
starostovi obce p. RNDr. Ladislavovi Giecimu posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných 
noriem obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                RNDr. Ladislav Gieci   
                                                                               Starosta obce Otrhánky                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



S P R Á V A 
Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva a pre starostu obce, 

konaných dňa 27.11.2010 v obci Otrhánky 
 

Miestna volebná komisia v zložení: 
Strempeková Anna – predseda 
Smolka Milan    – podpredseda 
Ďurkáčová Renáta – člen 
Flimel Dušan   – člen 
Griač Juraj   – člen 
Mokryšová Zuzana – zapisovateľka 
 
Po dôkladnom preskúmaní a spracovaní výsledkov platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na 
poslancov obecného  zastupiteľstva ako i starostu obce podáva toto stanovisko: 
      Počet zapísaných voličov v zozname                                       336 
      Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                               262 
      Počet odovzdaných obálok                                                       262 
      Počet platných hlasovacích lístkov pre poslancov OZ             256 
      Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu             262 
Do Obecného zastupiteľstva sa volilo 5 poslancov. Za poslancov boli zvolení: 

1. Milan Niko                                     123 hlasov        SDKÚ - DS    
2. Ľubomír Baco                                109 hlasov        SMER  - SD  
3. Anna Bacová                                  108  hlasov       KDH 
4. Ivana Šutiaková                              105 hlasov        KDH 
5. Milan Strempek                              102 hlasov        SMER - SD 

Celkom bolo zvolených 5 poslancov, čo je plný počet. 
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa 
počtu získaných platných hlasov sú: 

1. Ľubomír Strempek                                  101 hlasov       SMER - SD 
2. Dana  Jakalová                                         89 hlasov        nezávislý kandidát 
3. Božena Mikušková                                   83  hlasov      SMER - SD 
4. Peter Jakal                                                 82 hlasov       KDH 
5. Michal Kožiak                                          64 hlasov        SDKÚ - DS 
6. František Flimel                                        63 hlasov       SDKÚ - DS  
7. Stanislava Ledajová                                  57  hlasov      SDKÚ - DS 
8. Mária Flimelová                                       39  hlasov      SDKÚ - DS 
9. Gabriela Plášeková                                   38  hlasov      KDH 
 
Kandidáti na starostu obce boli: 
1. František Flimel                                         93 hlasov     SDKÚ - DS 
2. RNDr. Ladislav Gieci                              106 hlasov     nezávislý kandidát         
3. Ľudmila Strempeková                                63 hlasov     SMER - SD 
 
      Starostom obce bol zvolený p. RNDr. Ladislav Gieci, ktorý získal 106 platných hlasov. 
      Miestna  volebná komisia potvrdzuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí boli vykonané 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov a súvisiacimi predpismi. 
       Počas príprav ako i v priebehu volieb neboli Miestnej volebnej komisii podané žiadne 
sťažnosti. Priebeh volieb bol na veľmi dobrej úrovni. 
 
V Otrhánkach dňa  27.12.2010 
 
                                                                                         Anna Strempeková 
                                                                                           Predseda MVK 


