
     Stanovisko Obecnej rady v Kalinove  

 

       Stanovisko Obecnej rady Kalinovo k „informácii zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva Kalinovo zo dňa 29.11.2022“ zverejnenej na facebookovej stránke Kalinovo 

infostránka jej užívateľom Ing. Romanom Uhrinom: 

       Obecná rada Kalinovo po oboznámení sa s uvedenou informáciou konštatovala, že 

informácia nezodpovedá skutočnému priebehu konania ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva Kalinovo, ktoré sa konalo podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov a v súlade s Metodickým návodom 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16.11.2018 pre obce na zabezpečenie 

ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.  
 
     Základným nedostatkom zverejnenej informácie je nepochopenie autora informácie o 

hlavnom bode programu ustanovujúceho zasadnutia. Podľa jeho informácie hlavným bodom 

programu bolo „vymenovanie starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a zloženie 

sľubov“. 

Poznamenávame, že starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Kalinove /ďalej 

„OZ“/ boli zvolení v spoločných komunálnych voľbách, ktoré sa konali 29. októbra 2022 

a z toho dôvodu nemohli byť vymenovaní za starostu a poslancov. Základným 

predpokladom ujatia sa funkcie starostu obce a poslancov je zloženie zákonom predpísaného 

sľubu a tento akt sa na ustanovujúcom zasadnutí OZ uskutočnil,  starosta obce a poslanci OZ 

sa zložením sľubu ujali výkonu svojho mandátu, ktorý im vznikol na základe výsledkov 

komunálnych volieb. 

To isté platí t.j. voľby vykonané aj o členoch a predsedoch komisií OZ zriadených podľa § 15  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a volia sa 

i pracovné komisie – návrhová, volebná, mandátová komisia.  

       Z uvedeného vyplýva, že pán Ing. Roman Uhrin sa nedostatočne oboznámil s programom 

ustanovujúceho OZ a nepochopil základný cieľ OZ, t.j. zákonom stanovený postup a spôsob, 

ktorým bolo sfunkčnenie novozvoleného OZ a ujatia sa funkcie starostom obce.  

 

       Jadrom zverejnenej informácie p. Ing. Romana Uhrina bol plat starostu obce, ktorému 

návrhová komisia navrhla v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, 

zvýšenie platu starostu stanoveného podľa § 3 ods. 1 cit. zákona. 

V informácii vlastným výpočtom – subjektívnym a nepresným odhadom priemerného 

zárobku za rok 2022, zavádza a klame prijímateľov informácie tým, že účelovo nadhodnotil 

plat starostu. 

Plat starostu po navrhnutom a schválenom zvýšení bol starostovi obce OZ určený podľa § 11 

ods. 4 písm. i/ zákona o obecnom zriadení v súlade s ustanovením, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 a 2 

zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

       Za uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ Kalinovo, obsahujúce aj určenie platu 

starostu hlasovali všetci poslanci OZ i napriek tomu, že v rozprave niektorí poslanci  vyslovili 

iný názor.  

      Nepravdivé a zavádzajúce je i tvrdenie autora informácie, že starosta obce pohrozil p. 

Vrbiniakovi, poslancovi OZ vyvedením zo zastupiteľstva. Starosta obce upozornil uvedeného 

poslanca na dodržiavanie rokovacieho poriadku týkajúceho sa prihlasovania do diskusie, 



dodržiavania poradia prihlásených do diskusie a povinnosť nerušenia starostu, ani iného 

diskutujúceho pri  jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. 

 

        Záverom Obecná rada v Kalinove konštatuje, že p. Roman Uhrin nezvláda skutočnosť, 

že ako kandidát na starostu obce nebol vo voľbách úspešný. Snaží sa v obci vyvolávať nálady 

nevraživosti voči právoplatne zvolenému starostovi obce a poslancom OZ i zavádzajúcimi 

a nepravdivými informáciami. 

       Obecná rada upozorňuje p. Ing. Romana Uhrina, že v prípade pokračovania v trende 

zavádzajúcich a nepravdivých informácií, podnikne právne kroky na zamedzenie 

v pokračovaní nastúpenej demagógie. 

 


