
Z á p i s n i c a
z     1. zasadnutia OZ, konaného dňa 28. 12. 2006 v Smižanoch  

Prítomní: 12 poslancov – viď prezenčná listina
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce
                  občania obce

P r o g r a m :
     Štátna hymna
1. Otvorenie
2. Oboznámenie s výsledkami volieb
3. Zloženie sľubu starostu
4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
5. Príhovor starostu
6. Kultúrny program
7. Voľba návrhovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice
8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
10. Začlenenie poslancov do komisií
11. Určenie platu starostovi obce
12. Informácia o programe práce na roky 2006 – 2010
13. Kultúrny program
14. Uznesenie
15. Záver
      Kto za pravdu horí

1. Otvorenie
     Slávnostné zasadnutie OZ otvoril Ing. Štefan Zekucia, ktorý srdečne privítal všetkých 
prítomných a oboznámil ich s programom. 
Zároveň konštatoval, že z 12 novozvolených poslancov je prítomných 12, takže zastupiteľstvo 
je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2. Oboznámenie s     výsledkami volieb  
     Ing. Š. Zekucia požiadal predsedu miestnej volebnej komisie p. Jozefa Zaliberu, aby 
oboznámil prítomných s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 2. decembra 2006.
Miestna volebná komisia zaregistrovala troch kandidátov na post starostu obce a 44 
kandidátov na poslancov OZ, z ktorých sa volili 12. 
Zároveň p. Zalibera poďakoval pracovníkom úradu a členom volebných komisií za vykonanú 
prácu, zaželal im veľa úspechov v práci, zdravia a trpezlivosti. 
     Ing. Zekucia poďakoval p. Jozefovi Zaliberovi za jeho vyčerpávajúcu informáciu 
o výsledkoch volieb na funkciu starostu obce a funkciu poslancov obecného zastupiteľstva.



- 2 -  

3. Zloženie sľubu starostu
     Novozvolený starosta obce Ing. Michal Kotrady zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce do rúk Ing. Štefana Zekuciu, ktorý mu zároveň odovzdal vedenie zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.
Starosta obce informoval o písomnom vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ing. Jána Lorka. Ako 
náhradník s najväčším počtom hlasov sa umiestnil p. Jozef Svetkovský, ktorý písomným 
vyjadrením prijal mandát poslanca OZ.   

4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
     Novozvolení poslanci OZ zložili sľub na funkciu poslanca OZ do rúk starostu obce Ing. 
Michala Kotradyho, ktorý im poblahoželal k zvoleniu do funkcie.

5. Príhovor starostu
     V príhovore p. starosta poďakoval všetkým tým, ktorí mu vo voľbách dali svoj hlas a on 
mohol už po tretíkrát zložiť sľub starostu najväčšej obce na Slovensku.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu podotkol, že po obci boli roznášané letáky a rozosielané e-
maily, ktoré znepríjemňovali predvianočnú atmosféru.
Ďalej poďakoval zástupcovi starostu, poslancom a pracovníkom za vykonanú prácu počas 
volebného obdobia a členom volebných komisií na čele s predsedom p. Zaliberom. 

6. Kultúrny program
     Priebeh zasadnutia OZ svojim krátkym kultúrnym programom spestrili žiaci ZUŠ pod 
vedením p. riaditeľky Mgr. M. Maniakovej.

7. Voľba návrhovej a     volebnej komisie a     overovateľov zápisnice  
- Mandátová komisia: p. A. Orinčáková, p. Š. Bartoš, p. J. Capová
- Návrhová komisia: Mgr. Ľ. Trošanová, p. J. Svetkovský, Mgr. Ľ. Gregová
- Volebná komisia: Ing. Š. Zekucia, p. A. Blašková, p. J. Bendík
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. J. Černák, p. F. Nálepka
- Zapisovateľka: J. Loyová

8. Návrh na zriadenie obecnej rady a     voľba jej členov  
     P. starosta informoval o voľbe členov OR. Z celkového počtu poslancov za členov OR sa 
volí 1/3 t.j. 4 poslanci, pričom sa prihliada na zastúpenie politických strán v OZ.
Voľbu členov OR verejným hlasovaním vykonal Ing. Š. Zekucia.

9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a     voľba ich predsedov  
     V zmysle zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako 
svoje stále poradné orgány. Po prerokovaní s novozvolenými poslancami a zástupcami 
politických strán, ktorých kandidáti boli zvolení do obecného zastupiteľstva p. starosta 
navrhol zriadiť 7 komisií.
Voľbu predsedov komisií OZ vykonal Ing. Štefan Zekucia.

10. Začlenenie poslancov do komisií
Voľbu začlenenia jednotlivých poslancov do komisií OZ vykonal Ing. Š. Zekucia.
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11. Určenie platu starostovi obce
     - Predsedníčka finančnej komisie p. Eva Jerdoneková predniesla návrh na určenie platu 
starostovi obce.           
Podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí 
starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 5 uvedeného 
zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé stovky korún nahor.
     Pre našu obec s počtom obyvateľov 8 337 je stanovený násobok 2,60. Je to minimálna 
mzda, ktorá podľa zákona starostovi patrí, nemôže byť nižšia.
     V súlade so zákonom plat starostu je vo výške 45 000,- Sk a prináleží mu od 1. 12. 2006.

12. Informácia o     programe práce na roky 2006 – 2010  
     - Podrobnú informáciu o programe práce na r. 2006 – 2010 podal starosta obce v ktorej 
uviedol hlavné ciele pre nasledujúce volebné obdobie.

13. Kultúrny program
     V závere pracovnej časti zasadnutia OZ vystúpila folklórna skupina Smižančanka 
s kultúrnym programom.

14. Uznesenie
     P. starosta vyzval Mgr. Trošanovú, aby predniesla jednotlivé uznesenia, ktoré boli následne 
schválené.

15. Záver
     - V závere p. starosta poďakoval všetkým za hojnú účasť na slávnostnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Zároveň informoval, že každé zasadnutie poslancov je verejné 
a termín je oznámený v dostatočnom predstihu na úradnej tabuli a vyhlásením v obecnom 
rozhlase.
Zároveň prítomným zaželal príjemné prežitie dní, ktorými sa končí rok 2006 a v novom roku 
2007 veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, osobných i pracovných úspechov nadostač.
  

Overovatelia zápisnice:

p. J. Černák:                                                                                   Ing. Michal Kotrady 
                                                                                                             starosta obce
p. F. Nálepka:


