
U z n e s e n i e  č. 6/2022 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného dňa 16.novembra 2022 

 

 

A.Berie na vedomie 

   1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

   2. vystúpenie znovuzvoleného starostu 

 

B.Konštatuje, že 

 1. Znovuzvolený starosta obce Mgr. Peter Flamík: počet voličov zapísaných v zoznamoch   430 

                                                                                 počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  205 

                                                                                 počet platných hlasovacích lístkov  194 

                                                                                počet platných hlasov 156 

 zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  s počtom nižšie uvedených platných hlasov zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

Ing. Pavel Klein st   KDH  -  počet platných hlasov  150 

Ing. Pavel Klein ml.  nezávislý kandidát – počet platných hlasov 158               

JUDr. Monika Ladovičová KDH – počet platných hlasov 146 

Mgr. Martin Bellay  KDH – počet platných hlasov 170 

Ing. Peter Šlahor   KDH – počet platných hlasov 136 

            

C.Poveruje 

1. Poslanca Ing. Petra Šlahora zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa §12 ods.2 prvá veta, odst.3 tretia veta, odst. 5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

D.Zriaďuje 

1. Komisiu verejného poriadku 

2.. Komisiu na ochranu verejného záujmu 

 

 

 



E.Určuje 

1.náplň práce komisie verejného poriadku a to: 

- plnenie úloh na úseku ochrany verejného poriadku, ktoré súvisia s ochranou života, zdravia 

a majetku obce 

- vykonávanie preventívnej a kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v monitorovaní 

a vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie 

- analyzovanie stavu, sledovanie legislatívy a najnovších trendov v oblasti svojej pôsobnosti 

a predkladanie podnetných návrhov obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce 

- kontrolovanie čistoty obce, monitorovanie nepovolených skládok domového odpadu, 

ochrana zelene 

- spolupracovanie s obecným zastupiteľstvom a starostom obce pri priestupkovom konaní 

v rámci svojej pôsobnosti 

2. náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu a to: 

- prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce 

a poslancov obecného zastupiteľstva 

- v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 

vysvetlenie 

- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 

predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení 

- sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 

- predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

- skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

- udeľuje výnimky podľa článku 8, ods.4 Ústavného zákona starostovi obce do jedného roka 

od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8 odst. 1 Ústavného zákona 

- kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov. 

3. 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 v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce Mgr. 

Petra Flamíka vo výške 2 216,-€. 

 

F. Volí 

 1. zástupcu starostu obce Mgr. Martina Bellaya 

 2.. predsedu komisie verejného poriadku Ing.Pavla Kleina st. a členov komisie 

    a/ poslanci 

   b/ odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb  

 



 3. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Moniku Ladovičovú a členov          

    komisie na ochranu verejného záujmu: 

    Ing.Klein st., Ing. Klein ml., Mgr.Martina Bellaya, Ing. Petra Šlahora. 

       

G.Schvaľuje 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, doplnený o body  

    10. diskusia 

    11. Interpelácie poslancov 

 

 

 

V Prietržke dňa 16.11.2022    


