
Zápisnica 
 

z ustanovujúceho  zasadania  Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave konaného 
     dňa 23.11.2022 o 16:00 

 
 
Prítomní :   
                  Pavol Kováč, starosta OcÚ 
                  Ľubomír Caltík, poslanec OZ Stará Myjava 
           Ing. Lenka Kodajová , poslankyňa OZ Stará Myjava   
                  Ľubomír Kováč, poslanec OZ Stará Myjava     
                  Marcela Mičová, poslankyňa OZ Stará Myjava   
                  Peter Mizerák, poslanec OZ Stará Myjava  
         Mgr. Zdenko Šimo, poslanec OZ Stará Myjava    
         Ing.  Marek Viselka, poslanec OZ Stará Myjava 
 
Ďalej prítomní: 
                   Zdenka Lačoková, zapisovateľka OZ Stará Myjava                  
                   Ľubica Kozárová, Anna Zmeková         
   
          1. Otvorenie 
 
1. a)  Starosta Pavol Kováč  otvoril zasadnutie, privítal prítomných. 

 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Starosta obce určil za  zapisovateľku zápisnice Zd. Lačokovú a overovateľov zápisnice 
poslancov Ľubomíra Caltíka, Petra Mizeráka. 
 
c) Starosta obce udelil slovo pani Alžbete Sabotovej predsedníčke MVK, ktorá oboznámila 
prítomných s výsledkami volieb do miestnej samosprávy. Dňa 29. 10.2022 sa komunálnych volieb 
zúčastnilo  445 voličov z celkového počtu 626 voličov, čo predstavuje 71,08 % . Do obecného 
zastupiteľstva sa volilo 7 poslancov. 
Výsledky hlasovania: 
 
 Voľba starostu:                                                     Počet platných hlasov 
1.  Pavol  Kováč                                             258  
2. Štefan Klimek                                            109 
3. Jaroslav Hradský                                        69 

 
Za starostu obce Stará Myjava bol zvolený: 
Pavol Kováč s počtom platných hlasov 258 
 
Voľba poslancov: 
1. Peter Mizerák                                                         264 
2. Ľubomír Caltík         .                                            254 
3. Lenka Kodajová ,  Ing.                                          240 
4. Ľubomír Kováč                                                      219 
5. Zdenko Šimo, Mgr.                                                214 
6. Marek Viselka, Ing.                                               183 
7. Marcela Mičová                                                     177 
8. Michal Stacho                                                        108 
9. Dominik Drahoš                                                    104 
10.Katarína Madlušková                                            99 
11. Martina Pavlúsová                                                70 
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12. Emília Holičová                                                     54 
 
Predsedníčka MVK zároveň odovzdala osvedčenie o zvolení novému starostovi.  
 
d) Predsedníčka MVK Alžbeta Sabotová vyzvala novozvoleného starostu Pavla Kováča k zákonom 
predpísaného sľubu starostu obce. Novozvolený starosta tento  sľub prečítal a podpísal a  prevzal si 
insígnie obce Stará Myjava. 
 
e) Novozvolený starosta Pavol Kováč prečítal sľub poslanca a novozvolení poslanci OZ zložili 
zákonom predpísaný sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení. 
 
f) Vystúpenie starostu 
Starosta poďakoval všetkým občanom, ktorí ho volili aj tým, ktorí dali hlas iným kandidátom 
a vyzdvihol vysokú účasť voličov. Ľudia majú záujem o dianie v obci. Poďakoval odchádzajúcim 
poslancom za ich prácu pre obec. Novým poslancom poprial veľa úspechu v práci a dobré 
rozhodnutia. Za seba a aj za poslancov OZ sľúbil, že sa budú snažiť vykonávať svoje funkcie podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia. 
 
Uznesenie č. 1/2022 zo dňa 23.11.2022 
Obecné  zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
A)      b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu, 
 

B)  k o n š t a t u j e,   ž e 

 
1. novozvolený starosta obce Pavol Kováč zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 

Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

   zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, 
Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 

 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce oboznámil s programom OZ a  odporúča poslancom doplniť do programu do bodu č. 6 
Zásady odmeňovania poslancov. 
 
 
Program: 
1. Úvodné náležitosti:                               
a) Otvorenie zasadnutia  
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b) Určenie zapisovateľky a  overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie starostu   
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva      
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov     
6. Zásady odmeňovania poslancov 
7. Schválenie člena Rady školy v ZŠ s MŠ Stará Myjava 
8. Diskusia 
9. Záver                           
 
 
Uznesenie č. 2/2022 zo dňa 23.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 12, ods. 5 zákona č. 369/90 Z.z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
     s c h v a ľ u j e 
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2022 nasledovne: 
 
1. Úvodné náležitosti:                               
a) Otvorenie zasadnutia  
b) Určenie zapisovateľky a  overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie starostu   
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva      
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov     
6. Zásady odmeňovania poslancov 
7. Schválenie člena Rady školy v ZŠ s MŠ Stará Myjava 
8. Diskusia 
9. Záver                           
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, 
Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce 
 
Starosta obce Pavol Kováč podal návrh na zástupcu starostu obce. 
 
Uznesenie č. 3/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
a) s c h v a ľ u j e  
za zástupcu starostu obce poslanca Ľubomíra Caltíka. 
 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, Marcela 
Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 1 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 

4.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Starosta obce Pavol Kováč podal návrh na schválenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia OZ . 
 
Uznesenie č. 4/2022 zo dňa 23.11.2022 
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave 
 
A)  P o v e r u j e  
Poslankyňu Ing. Lenku Kodajovú 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 poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, 
Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 

5.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov    
 

Starosta obce navrhol poslancom zriadenie nevyhnutných komisií obecného zastupiteľstva. Ďalšie 
komisie nie je v tomto momente potrebné vytvárať, ostatné komisie bude nahrádzať celé OZ.  
 
Do mandátovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci: 
Ľubomír Caltík, Marcela Mičová, Ing. Marek Viselka 
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci: 
Ing. Lenka Kodajová, Mgr, Zdenko Šimo, Ing. Marek Viselka 
 
Do komisie na ochranu verejného záujmu boli navrhnutí nasledovní poslanci: 
Ľubomír Kováč, Peter Mizerák, Mgr. Zdenko Šimo 
 
 
 Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 

a) zriaďuje 
- mandátovú komisiu v zložení poslancov: Ľubomír Caltík, Marcela Mičová, Ing. Marek 

Viselka 
-  

b) vymedzuje úlohy mandátovej komisie: 
• overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu novozvolených poslancov 

obecného zastupiteľstva 
• zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na 

základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov 
• podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva 
 

c) volí  
- predsedu mandátovej komisie: Ľubomír Caltík 
- členov mandátovej komisie: Marcela Mičová, Ing. Marek Viselka 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 

a) zriaďuje 
- návrhovú komisiu  v zložení poslancov: Ing. Lenka Kodajová, Mgr, Zdenko Šimo, Ing. 

Marek Viselka 
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b) vymedzuje úlohy návrhovej komisie: 
• sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení 
 

c) volí  
- predsedu návrhovej komisie: Ing. Lenka Kodajová 
- členov návrhovej komisie: Mgr. Zdenko Šimo, Ing. Marek Viselka 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 

a) zriaďuje 
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Starej Myjave podľa 
čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujme pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov    
 

b) volí  
- predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Ľubomír Kováč 
- členov komisie na ochranu verejného záujmu: Peter Mizerák, Mgr. Zdenko Šimo 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 

6. Zásady odmeňovania poslancov OZ 
Starosta obce dal návrh na schválenie nových zásad odmeňovania poslancov. 
 
Uznesenie č. 8/2022 zo dňa 23.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave 
 

a) S c h v a ľ u j e 
- Zásady odmeňovania poslancov OZ – odmenu poslancom OZ vo výške 30,00 € za 

zastupiteľstvo 
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Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 

7. Schválenie člena Rady školy v ZŠ s MŠ Stará Myjava 
Po voľbách sa zmenilo OZ, preto treba vymenovať  nového člena do Rady školy za odchádzajúceho  
poslanca J. Hradského. OZ navrhlo vymenovať Ing. M. Viselku. 
 
Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave  v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

A)  p r e r o k o v a l o 

- Delegovanie zástupcu obce za člena Rady školy. 

B)  s h v a ľ u j e 

- Zástupcu obce Ing. Mareka Viselku za člena Rady školy. 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 

 
Starosta informoval poslancov, že plat starostu určuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Pri znovuzvolení do funkcie zostáva 
starostovi plat podľa posledného schválenia uznesením.  
 
8. Diskusia 
P. Bachorík – poďakoval starostovi a celému OZ za dobre vykonanú prácu, rozvoj obce. 
P. Mizerák -  problémy s vodou u Mizerákov, Štemberek 
Ing. Kodajová – poďakovanie za dôveru. 
 
 
 
________________________________ 
Pavol Kováč,  starosta obce 
 
 
 
_________________________________                             ______________________________ 
 Ľubomír Caltík, Peter Mizerák                                                        Zdenka Lačoková                                                  
Overovatelia zápisnice                                                                        Zapisovateľka 
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V ý p i s  z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva obce Stará Myjava, zo dňa 
23.11.2022 
 
Uznesenie č. 1/2022 zo dňa 23.11.2022 
Obecné  zastupiteľstvo v Starej Myjave: 
 
A)      b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu, 
 

B)  k o n š t a t u j e,   ž e 

 
3. novozvolený starosta obce Pavol Kováč zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
4. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 

Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

   zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, 
Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 

 
 
Uznesenie č. 2/2022 zo dňa 23.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 12, ods. 5 zákona č. 369/90 Z.z., NR SR 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
     s c h v a ľ u j e 
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2022 nasledovne: 
 
1. Úvodné náležitosti:                               
a) Otvorenie zasadnutia  
b) Určenie zapisovateľky a  overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie starostu   
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva      
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov     
6. Zásady odmeňovania poslancov 
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7. Schválenie člena Rady školy v ZŠ s MŠ Stará Myjava 
8. Diskusia 
9. Záver                           
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, 
Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
Uznesenie č. 3/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
a) s c h v a ľ u j e  
za zástupcu starostu obce poslanca Ľubomíra Caltíka. 
 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, Marcela 
Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 1 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 

 
Uznesenie č. 4/2022 zo dňa 23.11.2022 
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave 
 
A)  P o v e r u j e  
Poslankyňu Ing. Lenku Kodajovú 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 poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír Kováč, 
Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  

Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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 Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
 

d) zriaďuje 
- mandátovú komisiu v zložení poslancov: Ľubomír Caltík, Marcela Mičová, Ing. Marek 

Viselka 
-  

e) vymedzuje úlohy mandátovej komisie: 
• overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu novozvolených poslancov 

obecného zastupiteľstva 
• zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na 

základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov 
• podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva 
 
 

f) volí  
- predsedu mandátovej komisie: Ľubomír Caltík 
- členov mandátovej komisie: Marcela Mičová, Ing. Marek Viselka 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 
 

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 

d) zriaďuje 
- návrhovú komisiu  v zložení poslancov: Ing. Lenka Kodajová, Mgr, Zdenko Šimo, Ing. 

Marek Viselka 
 
 

e) vymedzuje úlohy návrhovej komisie: 
• sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení 
 

f) volí  
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- predsedu návrhovej komisie: Ing. Lenka Kodajová 
- členov návrhovej komisie: Mgr. Zdenko Šimo, Ing. Marek Viselka 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 
 

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 11, ods. 4 písm. n) zákona č. 369/90 Z. z, NR 
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 

c) zriaďuje 
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Starej Myjave podľa 
čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujme pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov    
 

d) volí  
- predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Ľubomír Kováč 
- členov komisie na ochranu verejného záujmu: Peter Mizerák, Mgr. Zdenko Šimo 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Marcela 
Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 1 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
 

Uznesenie č. 8/2022 zo dňa 23.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave 
 

b) S c h v a ľ u j e 
- Zásady odmeňovania poslancov OZ – odmenu poslancom OZ vo výške 30,00 € za 

zastupiteľstvo 

 
Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr., Marek Viselka, Ing.  
Zdržalo sa: 0 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 
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Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 23.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave  v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

A)  p r e r o k o v a l o 

- Delegovanie zástupcu obce za člena Rady školy. 

B)  s h v a ľ u j e 

- Zástupcu obce Ing. Mareka Viselku za člena Rady školy. 

Hlasovanie poslancov: 
Počet prítomných poslancov: 7 
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Caltík, Lenka Kodajová, Ing., Ľubomír 
Kováč, Marcela Mičová, Peter Mizerák, Zdenko Šimo, Mgr.,  
Zdržalo sa: 1 
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Pavol Kováč 
                                                                                                  starosta obce    
 
 
 
 
 


