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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Horný Pial, 

konaného dňa 26. novembra 2018 

 
  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce   

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ      

9. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

10. Zriadenie komisií obce a voľba ich predsedov   

11. Určenie platu starostu 

12. Diskusia  

13. Uznesenie 

14. Záver 

 

 
 

1. Otvorenie   

 

       Starosta obce p. Ľudovít Húdik v úvode privítal všetkých prítomných novozvolených 

poslancov, bývalých poslancov, členov miestnej volebnej komisie a hlavného kontrolóra obce 

a následne ich oboznámil s priebehom zasadnutia.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia starosta obce určil p. Adrianu Szántó a za 

overovateľov zápisnice určil p. Valériu Levákovú a Ernesta Maračeka. 

 

 

3. Oznámenie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

  Správu o výsledku komunálnych volieb predniesol predseda miestnej volebnej komisie p. Eugen 

Szilva. Správa tvorí prílohu zápisnice.  

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce      

  

Novozvolený  starosta  obce  p. Ľudovít Húdik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

do rúk predsedu miestnej volebnej komisie, ktorý  mu odovzdal insígnie, osvedčenie o zvolení za 

starostu obce a poprial mu v jeho práci veľa úspechov. Po zložení sľubu sa starosta obce ujal ďalšieho 

vedenia zasadnutia. 
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5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

        Starosta obce vyzval prítomných aby vstali a vyzval novozvolených poslancov, aby zložili 

zákonom predpísaný sľub.  Sľub potvrdili vlastnoručným podpisom:  Ing. Marian Húdik, Valéria 

Leváková, Ernest Maraček, Bc. Erika Sléherová a Mgr. Monika Szántóová.  Osvedčenie o zvolení za 

poslancov im odovzdal predseda miestnej volebnej komisie p. Eugen Szilva. Starosta  obce  poprial  

poslancom  veľa  úspechov  a vyjadril očakávanie dobrej spolupráce v prospech obce. 

 

 

 6. Príhovor starostu obce 

 

      Príhovor starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  

 Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci 5 novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva, čím je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Následne opätovne 

prečítal návrh programu zasadnutia. Nakoľko návrhy na doplnenie programu neodzneli, starosta obce 

vyzval poslancov k hlasovaniu. Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 
 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ      

  

 Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby určili poslanca, ktorý bude oprávnený v jeho 

neprítomnosti zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nakoľko žiadny návrh neodznel, 

starosta obce navrhol poslancom určiť p. Valériu Levákovú. Menovaná so svojou nomináciou 

súhlasila, preto starosta obce dal za tento návrh hlasovať. Obecné zastupiteľstvo určilo p. Valériu 

Levákovú za oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutia OZ v neprítomnosti starostu s počtom hlasov za: 

5, proti: 0. 

 

 

9. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie  

 

        Starosta obce navrhol ustanoviť nasledovné pracovné komisie na čas ustanovujúceho 

zasadnutia: 

 

a) Návrhová komisia : Valéria Leváková – predseda   

                 Bc.  Erika Sléherová - člen 

                                    Mgr. Monika Szántóová - člen 
 

Za navrhnuté zloženie návrhovej komisie hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nik 

nezdržal hlasovania. 

 

b) Mandátová komisia : Peter Vicze – predseda    

                                       Jana Kissová - člen 

                                       Margita Maračeková - člen 

  

Za navrhnuté zloženie mandátovej komisie hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nik 

nezdržal hlasovania. 

 

c) Volebná komisia:    Ernest Maraček - predseda    

    Ing. Marian Húdik - člen 

                                    Jana Kissová - člen 
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Za navrhnuté zloženie volebnej komisie hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nik nezdržal 

hlasovania. 

 

 Mandátová komisia vyhotovila a predložila správu o preverení a overení platnosti volieb 

a konštatovala, že starosta obce a poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub a predložili čestné 

prehlásenia, že nevykonávajú činnosti, ktoré by boli nezlučiteľné s funkciou poslanca OZ a starostu 

obce. Správu prečítala členka mandátovej komisie p. Jana Kissová. 

  

 

10. Zriadenie obecných komisií a voľba ich predsedov 

 

      Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné pracovné komisie OZ:  

 

a)  Komisiu  na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 

b) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

c) Komisiu pre mládež, kultúru a šport 

      

  Poslanci OZ nemali pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k vytvoreniu ďalších komisií OZ. Za 

vytvorenie troch navrhovaných komisií bolo 5 poslancov, proti nebol nikto a nik sa  nezdržal 

hlasovania.  Predsedovia jednotlivých komisií boli zvolení tajným hlasovaním. V dvoch prípadoch 

došlo k rovnosti hlasov, o predsedovi komisií bolo rozhodnuté žrebom. Predsedom komisie na 

prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce bol zvolený p. Ing. Marian Húdik 

s počtom hlasov 3,  predom komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený Ernest Maraček 

s počtom hlasov 2 (zvolený žrebom) a za predsedu komisie pre mládež, kultúru a šport bol zvolený 

tiež p. Ernest Maraček s počtom hlasov 2 (zvolený žrebom). S výsledkami tajnej voľby oboznámila 

prítomných p. Mgr. Monika Szántóová, členka volebnej komisie. 

    Ostatných členov komisií si navrhnú zvolení predsedovia, hlasovať o zložení týchto komisií sa  

na najbližšom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

  

 

11. Určenie platu starostu 

 

       V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na 

20. riadnom zasadnutí OZ dňa 17.7.2018  bol uznesením č. 198/2018 určený 100 %-ný rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Horný Pial na celé funkčné obdobie 2018 – 2022. 

  V súlade so zákonom SNR č.253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov starostovi patrí 

minimálny plat, ktorý v obciach s počtom obyvateľov do 500  je 1,49 násobok priemerného 

mesačného platu  pracovníka národného  hospodárstva SR za predchádzajúci rok, začínajúc   dňom  

zloženia sľubu. Plat starostu sa automaticky upravuje  každoročne  po zverejnení údajov štatistickým 

úradom spätne s účinnosťou od 1. januára.    

 Minimálny zákonom garantovaný plat starostu je v súčasnosti   954 EUR x koeficient 1,49  = 

1 421,46 EUR.  Plat sa podľa zákona zaokrúhľuje na celé eurá nahor, teda na 1422 EUR. Plat starostu 

nemôže byť nižší ako takto vypočítaný plat.  Obecné zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 § 4 Zákona č. 

253/1994 Z. z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov môže plat (určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %. Návrh na zvýšenie platu 

starostu predložený nebol. 

 Návrh platu starostu obce Horný Pial podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z.z. činí 1422,00 

EUR. Za takto vypočítaný plat hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a nik sa nezdržal hlasovania.  
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12. Diskusia        

 

Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil. Starosta obce v rámci diskusie informoval 

prítomných o plánoch do budúceho volebného obdobia, o finančných možnostiach, o problémoch pri 

získavaní dotácií z eurofondov a o vykonaných prácach a projektoch v uplynulom volebnom období. 

Poďakoval sa bývalým poslancom OZ za ich vykonanú prácu a dobré pracovné vzťahy. 

 

 

13. Návrh na uznesenie 

 

     Uznesenie   z   ustanovujúceho   zasadnutia   obecného zastupiteľstva prečítala   členka  

návrhovej komisie p. Mgr. Monika Szántóová. 

Jednotlivé uznesenia boli prijaté samostatnými hlasovaniami, preto nebolo potrebné hlasovať 

za uznesenie ako celok.  Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

14. Záver 

 

     Po vyčerpaní programu sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 
 

v Hornom Piale, dňa 26. 11.2018 
 

zapísala : Adriana Szántó                Ľudovít  H ú d i k 

           starosta obce  

 

 

 
 

 

overili: 

 

 

Valéria Leváková ................................. 

 

 

 

Ernest Maraček ................................... 
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Uznesenie 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial,  

zo dňa 26.11.2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial: 

 
      Uznesením č. 1/ 2018  

      Berie na vedomie 
 

1. výsledky voľby starostu obce  a poslancov obecného zastupiteľstva 

2. príhovor starostu obce 

     za: 5  (Húdik, Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)  

     proti: 0 

     zdržali sa: 0 

 

 

 

v Hornom Piale 27.11.2018   Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

Uznesením č. 2/2018 

Konštatuje, že  
 

1. Novozvolený starosta obce p. Ľudovít Húdik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.  
 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  Ing. Marian Húdik, Valéria Leváková, Ernest 

Maraček, Bc. Erika Sléherová a Mgr. Monika Szántóová zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca  obecného zastupiteľstva. 

 

     za: 5  (Húdik, Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)  

     proti: 0 

     zdržali sa: 0 

 

 

 

v Hornom Piale 27.11.2018   Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
   

Uznesením č. 3/2018 

Schvaľuje    

Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa návrhu. 

 

 

 

     za: 5  (Húdik, Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)  

     proti: 0 

     zdržali sa: 0 

 

 

v Hornom Piale 27.11.2018   Ľudovít Húdik, starosta obce  
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Uznesením č. 4/2018 

Zriaďuje    
 

1. návrhovú  komisiu v zložení : Valéria Leváková, Bc. Erika Sléherová, Mgr. Monika 

Szántóová 

2. mandátovú komisiu v zložení: Peter Vicze, Margita Maračeková, Jana Kissová 

3. volebnú komisiu: Ernest Maraček, Ing. Marian Húdik, Jana Kissová 

4. komisie obecného zastupiteľstva a to:   a) Komisiu  na prešetrovanie sťažností proti   

         samosprávnej činnosti orgánov obce 

               b) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri 

         výkone funkcií verejných funkcionárov         

                                                               c) Komisiu pre mládež, kultúru a šport 

      

     za: 5  (Húdik, Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)  

     proti: 0 

     zdržali sa: 0 

 

 

v Hornom Piale 27.11.2018   Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

Uznesením č. 5/2018 

Volí   

 

1. poslankyňu  p. Valériu Levákovú, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ  
 

2. predsedu Komisie na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce p. 

Ing. Mariana Húdika  
 

3. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  p. Ernesta Maračeka 

 

4. predsedu Komisie pre mládež, kultúru a šport p. Ernesta Maračeka 

      

     za: 5  (Húdik, Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)  

     proti: 0 

     zdržali sa: 0 

 

 

v Hornom Piale 27.11.2018   Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

Uznesením č. 6/2018 

Určuje 
 

1. Plat starostu obce podľa § 3 ods. 1  zákona NRSR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  

 

 

     za: 5  (Húdik, Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)  

     proti: 0 

     zdržali sa: 0 

 

 

 

v Hornom Piale 27.11.2018   Ľudovít Húdik, starosta obce  
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Uznesením č. 7/2018 

      Určuje 

1.       predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na najbližšom rokovaní obecného 

zastupiteľstva návrhy  na  zloženie svojich komisií. 

 

     za: 5  (Húdik, Leváková, Maraček, Sléherová, Szántóová)  

     proti: 0 

     zdržali sa: 0 

 

 

 

v Hornom Piale 27.11.2018   Ľudovít Húdik, starosta obce  
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S P R Á V A 

 

o výsledku volieb do Obecného  zastupiteľstva obce Horný Pial a na funkciu 

starostu obce, konaných dňa 10.11. 2018 

 

 Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov miestnych samospráv, 

t.j.  poslancov do obecného zastupiteľstva a voľba starostu obce. 

 Zápisnica miestnej volebnej komisie potvrdzuje nasledovné výsledky: 

V obci bol vytvorený 1 volebný obvod a 1 okrsok. V zozname voličov bolo 

zapísaných 227 oprávnených voličov, z ktorých sa hlasovania zúčastnilo 130 voličov, 

čo je 57,27 %. 

Na funkciu starostu obce kandidoval jeden kandidát, za koalíciu politických 

strán, SNS, Smer-Sociálna demokracia a Most-Híd. S počtom získaných platných 

hlasov 116 bol za starostu obce opätovne zvolený p. Ľudovít Húdik.   

Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 128 platných 

hlasovacích lístkov, 2 hlasovacie lístky boli posúdené ako neplatné. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 198/2018 zo dňa 17.7.2018 určilo, že 

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  bude mať v nasledujúcom volebnom období 5 

členov, čo je maximálny počet pre obce do 500 obyvateľov. Kandidátnu listinu pre 

voľby do OZ podala 1 koalícia politických strán: SNS, Smer-SD a Most – Híd, ktorá 

nominovala 5 kandidátov na poslancov a 1 politická strana SMK-MKP ktorá 

nominovala 2 kandidátov.  

 

Z celkového počtu 7 kandidátov, bolo zvolených 5 poslancov, a to: 

 

1. Ing. Marián Húdik, kandidát SNS,SMER-SD a Most-Híd...................... 90 

2. Mgr. Monika Szántóová, kandidátka SNS,SMER-SD a Most-Híd......... 83 

3. Valéria Leváková, kandidátka SNS,SMER-SD a Most-Híd................... 82  

4. Bc. Erika Sléherová, za SNS,SMER-SD a Most-Híd............................. 79 

5. Ernest Maraček, kandidát SNS,SMER-SD a Most-Híd.......................... 75 

 

 

Neboli zvolení a náhradníkmi sa stali nasledovní kandidáti: 

 

1. Zsolt Macák, kandidát SMK-MKP s počtom hlasov............................... 46 

2. Miroslava Bokkonová kandidátka SMK-MKP s počtom hlasov ............ 26  
 

Počas volieb neboli zo strany voličov podané žiadne  pripomienky ani  sťažnosti 

voči priebehu a regulárností volieb. Volebný zákon porušený nebol a týmto vyhlasujem 

výsledky volieb za platné. 

 

 

 

       Eugen   S z i l v a,  v.r. 

               predseda miestnej volebnej komisie 
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Príhovor starostu obce Horný Pial  

 

 Skôr než sa Vám prihovorím, chcem sa Vám všetkým pekne poďakovať za 

dôveru, ktorú som od Vás dostal už po tretí krát. Budem sa snažiť ako budem vedieť 

Vás opäť nesklamať a robiť pre túto obec a občanov tie najlepšie rozhodnutia. 

 Štyri roky ubehli ako voda a my sa tu stretávame na ustanovujúcom zasadnutí. 

V trochu inom zložení ako pred štyrmi rokmi. Ale to je práve v tom kolobehu života 

a hlavne komunálnej politiky to zaujímavé, že jedni prichádzajú , druhí odchádzajú 

a ďalší zostávajú. 

 Tí čo prichádzajú chcú skúsiť niečo nové ešte neprebádané a trochu tak aj si 

niečo dokázať sám sebe ako aj ostatným, že chcem a viem tejto dedine niečím 

pomôcť, niečo prospešné pre túto obec urobiť. 

 Potom sú tu tí čo odchádzajú z rôznych dôvodov buď z rodinných, zdravotných 

ale hlavne z dôvodu, že ho funkcia poslanca nenaplnila.  Mal iné predstavy 

o funkcii poslanca a preto sa rozhodol ďalej nekandidovať. A nakoniec sú tu tí, ktorí 

zostávajú a chcú sa aj naďalej zúčastňovať na našich spoločných aktivitách. Či sú to 

tí prví, druhí alebo tretí, všetkým Vám chcem pekne poďakovať za Vaše doterajšie 

účinkovanie v poslaneckom zbore, za Váš čas, čo ste obetovali pre dobro tejto obce.  

 Stretávali sme sa 4 roky aby sme niečo zmysluplné pre našu obec urobili. 

Netvrdím, že vždy sa nám to darilo tak, ako sme chceli, ale môžem s presvedčením 

povedať, že naše spoločné návrhy a rozhodnutia sme prijímali vždy bez zbytočných 

emócií a hašterenia. Za to všetko Vám patrí úprimná vďaka. Nebolo tých rozhodnutí 

až tak veľa, ani málo, ale verím, že boli správne za ktoré sa nemusíme hanbiť.  

 Nebudem všetky tieto rozhodnutia pri ktorých sa naša obec zveľaďovala 

menovať, to ste si všimli aj Vy sami. Možno sa toho dalo urobiť ešte viac, ale 

bohužiaľ niekedy nás brzdili iné rozhodnutia ako sú čakanie na výsledky 

vyhodnocovania projektov, ktoré sme podávali a boli vždy negatívne.  

 Volebné obdobie štyroch rokov je za nami, voľby priniesli do nášho 

zastupiteľstva nových poslancov , ale myslím si, že aj správnych ľudí. A toto je to, 

pre čo si Vás občania vo voľbách vybrali. Ja si myslím, že tak ako predchádzajúci, 

tak aj Vy novozvolení budete predovšetkým ľuďmi na správnych miestach. K tomu 

Vám prajem Veľa zdravia, rodinnej pohody a spoločných úspechov. 

 

 

 

V Hornom Piale,  26.11.2018                                Ľudovít Húdik, v.r.  
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Správa volebnej komisie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Horný Pial,  

konaného dňa 26. 11. 2018 

 

Volebná komisia vyhlasuje, že volieb predsedov komisií obce sa  zúčastnilo : 5 

poslancov, odovzdaných bolo 5 platných hlasovacích lístkov. 

1. Za predsedu komisie  na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti 

orgánov obce bol zvolený:   

Ing. Marian Húdik s počtom hlasov 3. 

 

2.  Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  bol zvolený: 

Ernest Maraček  s počtom hlasov 2. 

 

3. Za predsedu komisie pre mládež, kultúru a šport bol zvolený:  

Ernest Maraček s počtom hlasov 2. 

 

Správa bola členmi volebnej komisie prečítaná a uznaná za správnu o čom svedčia ich 

podpisy: 

 

 

Maraček, Húdik, Kissová v.r. 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 26.11.2018 
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Správa mandátovej komisie 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Pial,  

konaného 26.novembra 2018 

Mandátová komisia 

I. preverila: 

1) osvedčenie o zvolení Ľudovíta Húdika za starostu obce Horný Pial  

2) osvedčenia o zvolení Ing. Mariana Húdika, Valérie Levákovej, , Ernesta Maračeka, 

Bc. Eriky Sléherovej a Mgr. Moniky Szántóovej za poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Horný Pial 

3) vyhlásenie Ľudovíta Húdika o zlučiteľnosti funkcie starostu obce s funkciou 

uvedenou v § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

4) vyhlásenia   Ing. Mariana Húdika, Valérie Levákovej, , Ernesta Maračeka, Bc. Eriky 

Sléherovej a Mgr. Moniky Szántóovej o zlučiteľnosti funkcie poslancov obecného 

zastupiteľstva s funkciou uvedenou v § 11 ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

 

I I. o v e r u j e  p l a t n o s ť  v o ľ b y : 

1) Ľudovíta Húdika,  ktorý  bol v komunálnych voľbách konaných 10. novembra 2018 

zvolený za starostu obce Horný Pial  

2) Ing. Mariana Húdika,  Valérie Levákovej, Ernesta Maračeka, Bc. Eriky Sléherovej 

a Mgr. Moniky Szántóovej     

ktorí boli v komunálnych voľbách konaných 10. novembra 2018 zvolení za poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

 

III. k o n š t a t u j e , ž e 

1) Ľudovít Húdik, starosta obce Horný Pial zložil sľub v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že nevykonáva 

ani jednu z funkcií, uvedených v § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
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o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou starostu 

 

2) Ing. Mariana Húdik, Valéria Leváková, , Ernest Maraček, Bc. Erika Sléherová 

a Mgr. Monika Szántóová,  poslanci obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

zložili sľub v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a že nevykonávajú ani jednu z funkcií, uvedených  v § 11 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Z celkového počtu troch členov mandátovej komisie boli prítomní traja členovia 

komisie. 

 

Správa bola členmi mandátovej komisie prečítaná a uznaná za správnu o čom svedčia 

ich podpisy: 

 

Vicze, Maračeková, Kissová v.r. 

 

V Hornom Piale, dňa 26.11.2018 
 


