
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 

                         Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 18. 11. 2022 

 

Prítomní poslanci:  podľa prezenčnej listiny 

Prítomní občania:   podľa prezenčnej listiny 

Program:  podľa pozvánky 

Úvodné náležitosti: 

K bodu č. 1 

Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie OZ zahájila a viedla starostka obce Mgr. Monika Zlesíková.  

Určila za zapisovateľa p. Evu Mlynárikovú a overovateľov zápisnice Mgr. Ivana Lukáča, 

Mgr. Ľubicu Dubovskú. 

Návrh na uznesenie č. 42/2022 

Hlasovanie za návrh:     2 poslanci (Mgr. Milan Blahút, E. Mlynáriková)  

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce 

a o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva  

Starostka obce vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie pani  Paukovicovú, aby 

oboznámila obecné zastupiteľstvo o výsledku voľby starostu obce a výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva. Po oboznámení boli starostovi a poslancom odovzdané osvedčenia 

o zvolení. 

K bodu č. 3 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insignií novozvolenému 

starostovi 

Po oznámení výsledkov, nasledoval akt zloženia sľubu novozvoleného starostu. Sľub zložila 

novozvolená starostka Mgr. Monika Zlesíková. Zloženie sľubu potvrdila svojim podpisom 

pod text sľubu napísaný na osobitnom liste.  

K bodu č. 4 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 



Novozvolená starostka vyzvala novozvolených poslancov  jednotlivo na zloženie sľubu 

poslancov. Zloženie sľubu potvrdili svojim podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom 

liste. 

K bodu č. 5 

Príhovor starostky obce 

Starostka prečítala príhovor.  

Návrh na uznesenie:  

OZ v Beluji: Berie na vedomie: Príhovor novozvolenej starostky obce Beluj 

Hlasovanie za návrh:    3 poslanci (Mgr. Ľ Dubovská. Mgr. I. Lukáč, E. Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

Schválenie programu  ustanovujúceho  zasadnutia 

Starostka navrhla doplniť program o body: Určenie zástupcu obce a  Kompetencia overovania 

podpisov a listín 

Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.   

 

Návrh na uznesenie č. 43/2022 

OZ v Beluji: 1. Schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci (Mgr. Ľ Dubovská. Mgr. I. Lukáč, E. Mlynáriková)  

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa:                      0 poslancov 

 

K bodu č. 8 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Spomedzi prítomných poslancov bola poverená poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Ľ 

Dubovská, bude oprávnená zvolávaním a vedením zasadnutí 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.  

 

 

 

 



Návrh na uznesenie č. 44/2022 

OZ v Beluji: Poveruje: poslankyňu Mgr. Ľubicu Dubovskú, zvolávaním a vedením zasadnutí 

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.  

 

Hlasovanie za návrh:     2 poslanci ( E. Mlynáriková, Mgr. I. Lukáč) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     1 poslancov (Ľ. Dubovská) 

K bodu č. 9 

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva obce Beluji  

Starostka obce navrhla zriadiť kultúrnu komisiu v zložení: predseda   Mgr. Ivan Lukáč, 

podpredseda   Ľubica Dubovská,  členovia Kultúrnej komisie: Eva Mlynáriková,  Zuzana 

Paukovicová,  Anna Šemodová,  Zdena Zimanová,  Zuzana Lukáčová,  Katarína Mosná   

Návrh na uznesenie č. 45/2022 

OZ v Beluji:  

A. Zriaďuje: 

 Kultúrnu komisiu.  

B. Určuje: 

 náplň práce komisie, a to v zmysle štatútu a rokovacieho poriadku kultúrnej komisie 

C. Volí: 

a) predsedu komisie: Mgr. Ivana Lukáča  

Hlasovanie za návrh:    2 poslanci     (Mgr. Ľ Dubovská. E. Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     1 poslancov  (I. Lukáč) 

 

b) podpredsedu komisie: Mgr. Ľubicu Dubovskú 

Hlasovanie za návrh:    2 poslanci       (Mgr. I. Lukáč, E. Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     1 poslancov    (Ľ. Dubovská) 

 

c) členov komisie:  

a. poslankyňu  Evu Mlynárikovú,  

b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Zuzana Paukovicová, Anna 

Šemodová, Zdena Zimanová, Zuzana Lukáčová,  Katarína Mosná 

Hlasovanie za návrh:    3 poslanci         (Mgr. Ľ Dubovská. Mgr. I. Lukáč, E. Mlynáriková) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     0 poslancov  



K bodu č. 10 

Určenie platu starostu 

K návrhu na určenie mesačného platu starostu. Obecné zastupiteľstvo určilo navýšenie 

mesačného platu starostu o 60%  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. Mesačný plat starostu Mgr. Moniky Zlesíkovej v hrubom, je vo výške  1599 €. 

 

Návrh na uznesenie č. 46/2022 

OZ v Beluji: Určuje: navýšenie platu o 60%   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. Mesačný plat starostu Mgr. Moniky Zlesíkovej v hrubom, je vo výške 

1599 €. 

Hlasovanie za návrh:  3 poslanci  (Mgr. Ľ Dubovská, Mgr. I. Lukáč,  E. Mlynáriková) 

Proti:                           0 poslancov 

Zdržal sa :                   0 poslancov 

K bodu č. 11 

Určenie zástupcu obce 

Starostka navrhla za zástupcu obce p. Evu Mlynárikovú     

Návrh na uznesenie č. 47/2022 

OZ v Beluji: Poveruje: poslankyňu Evu Mlynárikovú na zastupovanie starostky obce počas    

                jej  neprítomnosti, alebo nespôsobilosti  na výkon funkcie na celé funkčné obdobie  

                2022-2026. Povereným zástupcom obce je p. Eva Mlynáriková,  v zmysle zákona  

                obecnom  zriadení 369/1990 Zb., §13b ods.1-3  

 

Hlasovanie za návrh :  2 poslanci (Mgr. Ľ Dubovská. Mgr. I. Lukáč, E. Mlynáriková ) 

Proti:                           0 poslancov 

Zdržal sa :                   1 poslancov (Eva Mlynáriková) 

K bodu č. 12 

Kompetencia overovania podpisov a listín 

Starostka obce poverila kompetenciou overovania podpisov a listín p. Evu Mlynárikovú. 

Návrh  na uznesenie č. 48/2022 

OZ v Beluji:Poveruje: Kompetenciu overovania podpisu a listín pre pani Evu Mlynárikovú 

Hlasovanie za návrh:  2 poslanci (Mgr. Ľ . Dubovská, I. Lukáč) 

Proti:                             0 poslancov 

Zdržal sa :                     1 poslancov ( Eva Mlynáriková) 



K bodu č. 13 

Diskusia 

Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ.  

K bodu č. 14  

Záver 

Starostka obce sa všetkým poďakovala a ukončila ustanovujúce zasadnutie OZ. 

 

V Beluji  18. 11. 2022 

 

Zapisovateľ:   E. Mlynáriková             ...................................   

Overovatelia: Mgr. Ľ. Dubovská         ....................................                                

                       Mgr.  I. Lukáč               .................................... 

 

 


