Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, konaného dňa 10. marca 2011
o 16.00 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

ROKOVANIE
1./ Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici otvoril a viedol Ing. Marián
Plevko - starosta obce, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných poslancov a hostí.
Skonštatoval, že podľa účasti poslancov, je Obecné zastupiteľstvo právoplatného uznášania
schopné. Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu 4. mimoriadneho
zasadnutia OZ.
p. Smolka – vzniesol námietku k zákonnosti zvolania mimoriadneho zastupiteľstva.
Starosta konštatoval, že mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s §5 a §6
rokovacieho poriadku OZ Oščadnica.
Poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie č. 13/2011, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 13/2011:
Prítomní: 13 poslancov
Za: 12 poslancov
Proti: 1 poslanec (p. Smolka)
Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov
PROGRAM
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Prerokovanie stavu vyplývajúceho z právnej úpravy situácie po vyhlásení volieb
za starostu obce za neplatné, návrh opatrení.
4. Diskusia.
5. Záver.
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Štefan Vihoňský, Emília Grončáková.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Peter Zeljenka – zamestnanec OcÚ.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
___________________________________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici. Konštatoval, že uznesenia sú priebežne plnené.

3. Prerokovanie stavu vyplývajúceho z právnej úpravy situácie po vyhlásení volieb za
starostu obce za neplatné, návrh opatrení.
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k prerokúvanému bodu – oboznámil prítomných
s obsahom tlačovej informácie Ústavného súdu SR č. 15/2011 zo dňa 2.3.2011, v ktorej sa
konštatuje, že voľby starostu obce Oščadnica, konané 27.11.2010 boli vyhlásené za neplatné.
Následne starosta oboznámil prítomných s právnymi predpismi upravujúcimi vyhlásenie
volieb za neplatné a stav po vyhlásení neplatnosti volieb (zákon č. 38/1993 Z.z., zákon č.
346/1990 Zb., zákon č. 369/1990 Zb.) Ďalej starosta obce oboznámil prítomných s právnym
názorom Ministerstva vnútra SR prezentovaným v denníku Pravda. Následne starosta obce
oboznámil prítomných s právnym názorom ústavného právnika a predsedu Ústavno právneho výboru NR SR JUDr. Radoslava Procházku. Následne bola otvorená k bodu
rozprava.
p. František Lipták uviedol že, pred trinástimi rokmi zastupoval starostu taktiež zástupca, je
to vlastne obdobná situácia.
p. Starosta – citoval ustanovenie §13b ods.4 zákona o obecnom zriadení, zároveň poukázal
na ustanovenia §27 ods. 3 zákona o obecnom zriadení a platnosť úkonov starostu
vykonaných do rozhodnutia súdu.
p. Jozef Smolka – pokiaľ nepríde rozhodnutie Ústavného súdu v ktorom bude uvedené prečo
boli zrušené voľby mali by sme počkať, toto zastupiteľstvo bude aj tak zrušené, pretože
zákon neumožňuje takto zvolať zastupiteľstvo. Ja jednoznačne žiadam, aby bolo napísané že
som proti.
p. Starosta – oboznámil znovu poslancov s rokovacím poriadkom obce Oščadnica a dal ho na
nahliadnutie p. Jozefovi Smolkovi.
p. Štefan Vihoňský – prečo by bolo neplatné? Musíme predsa určiť, kto bude viesť obec po
rozhodnutí súdu. Jednoznačne by to mal byť zástupca starostu p. Kubuš. Keby sa tu p. Šulgan
dostal tak by mohol určité veci vymazať. Sme dosť zadĺžený, nechceme byť viac.
p. Jozef Smolka – starý poslanci môžu potvrdiť, že som sa zúčastňoval zastupiteľstva
a vystupoval som tvrdo a zodpovedne proti p. Šulganovi. Nikto nemôže povedať že som
zaujatý v prospech neho.
p. Ľudovít Cabuk – pán starosta, ty si sa dotazoval na Ústavnom súde aj na Ministerstve
vnútra na to ako sa má postupovať?
p. Starosta – podľa informácií z ústavného súdu to nie je riešené v rozhodnutí o neplatnosti
volieb. Sudkyňa US ktorá riešila našu obec sa k tomu nevyjadrila.
p. František Lipták – zvolal si zastupiteľstvo, máš stanovisko ako to má byť, tak nie je problém,
aby sme prijali takéto uznesenie. Ak bude v rozpore so zákonom môže byť zrušené.

p. Štefan Trúchly – voľby poslancov sú platné, neboli zrušené. My sme ako poslanci súhlasili
so zástupcom starostu, tak prečo by sme teraz nesúhlasili aby viedol obec.
p. Jozef Smolka – neviem čo je viac, zákon národnej rady alebo rokovací poriadok.
p. Štefan Vihoňský – navrhujem aby sme išli hlasovať.
p. Marek Dudiak – pokiaľ sú voľby neplatné, v plnej miere preberá povinnosti zástupca
starostu. To je ošetrené v zákone. V roku 2002 prijal US rozhodnutie na podnet Dr. Thótovej,
že Ministerstvo nesmie vydávať právny názor k rozhodnutiam Ústavného súdu. Vyjadrenie
ministerstva nemá oporu v zákone, jediná opora v zákone je, že má právomoci prevziať
zástupca.
p. Smolka – súhlasím so zástupcom starostu, ale až na rokovaní po prevzatí rozhodnutia
súdu.
p. Drschmid – nech to vedie p. Kubuš a uvidíme keď budú nové voľby.
p. Gabriela Kuchajdíková – poslanci dostali mandát a môžeme dnes odsúhlasiť alebo
neodsúhlasiť toto uznesenie.
p. Smolka – citoval ustanovenie §13b odst. 4 zákona o obecnom zriadení. Netreba o tomto
hlasovať.
p. Miklušák – poslanci boli právoplatne zvolení a majú zodpovednosť riešiť takéto situácie
p. Miroslav Wimmer – p. Smolka netvrdil nič, len to že to je dané zákonom a nemusíme
o tom hlasovať.
p Štefan Kubuš – nie je to zbytočné o tom hlasovať, je to o podpore zastupiteľstva aby som
tú funkciu mohol vykonávať.
p. Starosta – zastupiteľstvo by malo dať týmto uznesením podporu zástupcovi starostu.
p. Smolka – ja som za počkať až príde obálka s rozhodnutím, prečo boli voľby zrušené.
p. Gánoczy – vaše uznesenie bude určitá ochrana, ak by sa chcel p. Šulgan vrátiť.
p. Starosta – je pravda, že by mohli byť marené nejaké kroky, ktoré som podnikol v trestno –
právnej rovine. Trestné oznámenie za podvod v projekte výstavby vodovodu. Vrátil som
faktúru prevzatú p. Šulganom v hodnote 300 000 euro, ktorá bola zo značnej časti fiktívna.
p. Cabuk – automaticky preberá funkciu zástupca starostu, tak načo odhlasovávať.
p. Starosta – zástupca je ochotný prevziať funkciu, keď bude mať oporu a v uznesení
zastupiteľstva. Ak nie je uznesenie protizákonné, obecné zastupiteľstvo ho môže prijať.
p. Jozef Smolka – starosta si menuje zástupcu aj prednostu. Nový zákon mu to umožňuje.

p. Gabriela Kuchajdíková – navrhla ukončiť rozpravu
Rozprava bola ukončená o 17.05
Starosta prečítal návrh uznesenia:
Vzhľadom na situáciu vzniknutú po zverejnení rozhodnutia Ústavného súdu SR zo dňa
2.3.2011, ktorým vyhlásil voľby starostu Obce Oščadnica, konané dňa 27.11.2010, za
neplatné, Obecné zastupiteľstvo, po zvážení právnej situácie, konštatuje, že do zvolenia
nového starostu je oprávneným plniť úlohy vyplývajúce z funkcie starostu zástupca starostu,
pán Štefan Kubuš, v plnom rozsahu.
Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá Ing. Marianovi Plevkovi, aby ihneď po doručení
príslušného rozhodnutia Ústavného súdu, svoju funkciu odovzdal pánovi Štefanovi Kubušovi.
Pozmeňujúci návrh p. Smolku – doplniť paragrafové znenie §13b ods. 4.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:
Hlasovanie:
Prítomní: 13 poslancov
Za: 12 poslancov
Proti: 1 poslanec (p. Vihoňský)
Zdržal sa hlasovania: 0

Starosta prečítal návrh uznesenia s pozmeňujúcim návrhom:
Vzhľadom na situáciu vzniknutú po zverejnení rozhodnutia Ústavného súdu SR zo dňa
2.3.2011, ktorým vyhlásil voľby starostu Obce Oščadnica, konané dňa 27.11.2010, za
neplatné, Obecné zastupiteľstvo, po zvážení právnej situácie, konštatuje, že do zvolenia
nového starostu je v zmysle §13b ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
oprávneným plniť úlohy vyplývajúce z funkcie starostu zástupca starostu, pán Štefan Kubuš,
v plnom rozsahu.
Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá Ing. Marianovi Plevkovi, aby ihneď po doručení
príslušného rozhodnutia Ústavného súdu, svoju funkciu odovzdal pánovi Štefanovi Kubušovi.

Poslanci k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 14/2011, ktoré tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Hlasovanie: – uznesenie č. 14/2011:
Prítomní: 13 poslancov
Za: 13 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 0
4.DISKUSIA

4.1 p. Lipták – dúfam že nebude problém zo zastupovaním a poslancovaním
4.2 p. Grončáková – hlavne treba, aby sa dodržali projekty, napr. cesta na Vyšnom
konci
p. Lipták – podľa mojich informácií sa bude robiť cesta a nie kanalizácia
p. starosta – projekt na cestu má VÚC schválený
p. Durschmid – treba riešiť aj preťažené autá, ktoré ničia cestu
p. Miklušák – treba urobiť čo najskôr provizórnu opravu cesty, položiť kanalizáciu a potom až
nový koberec
p. Lipták - bol som na stretnutí s p. Blanárom, aj petícia sa odovzdávala, cesta by sa mala asi
v máji robiť
9. Záver.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.
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