
Z á p i s n i c a

z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
 konaného dňa  1. 4. 2021

___________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie

Opäť ako na riadne zvolanom zastupiteľstve sa pred začatím do budovy obecného úradu 
dobývali  obyvatelia,  ktorí  nemali  na  zastupiteľstvo  pozvánku  –  Ing.  Ján  Macko  a  Miloš 
Macko,  obaja  bez  trvalého  pobytu  v  obci.  K  začatiu  obecného  zastupiteľstva  starostka 
zavolala políciu. Zasadnutie obecného zastupiteľstva nakoniec starostka začala s tým, že do 
kancelárie ostali otvorené dvere a Ing. Ján Macko ostala stáť za prahom. Starostka obce 
Jana  Horečná  Budinská  zvolala  zastupiteľstvo  na  základe  písomnej  žiadosti  poslancov 
doručenej na Obecný úrad v Zemianskom Vrbovku dňa 22. 3. 2021 do 15 dní v zmysle 
zákona. Privítala prítomných poslancov a otvorila zastupiteľstvo presne podľa programu pre 
obecné zastupiteľstvo, ktorý bol poslancom doručený písomne a zverejnený na webovom 
sídle obce.

Za overovateľa zápisnice boli určení:

Anton Psotka .......................................

Tomáš Sopko ......................................

Za zapisovateľa bola určená: Jana Horečná Budinská

Starostka otvorila obecné zastupiteľstvo, skonštatovala,  že za prítomnosti  4 poslancov je 
obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Oboznámila prítomných, že program rokovania je 
daný pozvánkou, písomne nikto nepožiadal o doplnenie bodov programu a aj vzhľadom na 
protipandemické opatrenia sa zastupiteľstvo malo konať bez prítomnosti verejnosti. 
V úvode starostka obce uviedla, že dňa 22. 3. 2021 bol obci doručený poslanecký mandát 
so žiadosťou o uvoľnenie z poviností vyplývajúcich pre poslanca obce p. Márie Petrovičovej, 
trvale bytom Zemiansky Vrbovok č. 53. Po konzultáciách s okresným úradom vo Zvolene, 
odborom  riadenia  vnútornej  správy  a  Ministerstvom  vnútra,  boli  vyzvané  dámy  ako 
náhradníčky  volené  do  orgánov  samosprávy  obcí  na  Slovensku,  konaného  dňa  10. 
novembra 2018 so žiadosťou o vyjadrenie sa k možnosti prebratia mandátu poslanca. Na 
žiadosť odpovedala pani Anna Alemanová ako prvá náhradníčka kladne a prijala ponuku 
uvoľneného poslaneckého mandátu.  Starostka vyzvala prítomnú pani Annu Alemanovú k 
zloženiu poslaneckého sľubu a jeho podpisu. 
Po zložení sľubu novej pani poslankyne Anny Alemanovej, vyzvala starostka poslancov k 
zvoleniu zástupcu starostky. 
Poslanci si za zástupcu starostky zvolili p. Annu Alemanovú. 
Podľa programu odovzdala slovo poslancom pre vykonanie všetkých potrebných úkonov k 
vyhláseniu referenda o odvolaní starostky.  Požiadala poslancov, aby Zápisnicu z preberanie 
„Petície“ doručili  do poštovej schránky do 8:00 nasledujúceho dňa t.j.  2.4.2021 a obecné 
zastupiteľstvo prijalo uznesenie o konaní referenda a starostka zastupiteľstvo ukončila.    



Doručená zápisnica poslancov k preberaniu petície doručenej dňa 7.4.2021  
V zápisnici o preberaní Petície, ktorá bola výlučne v kompetencii  poslancov sú uvedené 
klamstvá. Poslanci nechali Zápisnicu vypracovať tretej osobe, kde sa uvádza:
1. starostka nerešpektovala list poslancov z 18.3.2021 doručený 22.3.2021
2. podľa svojho úsudku predsedala zastupiteľstvu
3. nedala poslancom diskutovať
4. nepreukázala sa p. Antonovu Psotkovi testom na COVID-19
5. privolala hliadku polície ako aj minulé zatupiteľstvo 16.3.2021
6. ukončila zastupiteľstvo s tým, že od poslancov žiadala doručiť zápisnicu, pričom sa sama 
zvolila za zapisovateľku
7. na zastupiteľstve bol prítomný p. Macko Ján, konzultant poslancov
8. starostka všetkých tvrdo vyhostila z obecného úradu.

Poslanci s p. Ing. Jánom Mackom v kancelárii spoločnosti SANUS prijali uznesenie:

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  troch  členov  obecného  zastupiteľstva  do  komisie  na 
posúdenie pravosti petičných hárkov:

Anton Psotka;
Tomáš Sopko;
Anna Alemanová. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 
Komisia vyniesla výrok o Petícii:
Komisia preskúmala petičné hárky občanov Zemianksy vrbovok a konštatovala, že Petícia je 
právoplatná, petičný výbor bol Anna Kyseľová a Anna Mäsiarová
a zúčastnilo sa petície na odvolaní starostky 37 voličov, čo predstavuje 54,41%. 
Poslanci prijali uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu občanov Zemiansky Vrbovok za odvolanie 
starostky obce. 

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a vyhlasuje 

a) miestne referendum obyvateľov obce Zemiansky Vrbovok za odvolanie starostky obce
b) vyhlasuje miestne referendum na základe petície skupiny obyvateľov obce Zemiansky 
Vrbovok
c) deň prijatia petície 1.3.2021
d) referendum s auskutoční dňa 30.5.2021 od 8,00 do 20,00 hod
e) miesto konania miestneho referenda: Cirkevný dom  Zemiansky Vrbovok
f) zloženie komisie na hlasovanie a sčítanie hlasov a lehotu na jej prvé zasadanie.

Komisia Anton Psotka

Miriama Kučeráková

Tomáš Sopko

Anna Mäsiarová

Anna Kyseľová

Prvé zasadnutie komisie bude dňa 23.4.2021 o 18:30 v Cirkevnom dome Zemiansky 



Vrbovok.

g) otázka na rozhodnutie:

Ste za odvolanie starostky Jany Horečnej Budinskej, obce Zemianksy Vrbovok.

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Poslanci tento dodatok zápisnice zaslali  starostke poštou a to doporučene, aby nemohla 
odškriepiť jeho identitu a petičné hárky boli odovzdané p. Anne Alemanovej  ako zástupcu 
starostky. 

Jana Horečná Budinská 

starostka obce



Obecné zastupiteľstvo PRIJALO a SCHVÁLILO nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostky, ktoré sa bude 
konať dňa 6.6. 2021 v čase od 8:00 do 20:00 v Cirkevnom dome Zemiansky Vrbovok.

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Jana Horečná Budinská

starostka obce
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