
ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke, 

konaného dňa 22. 11. 2022

Zapisovateľ: Viera Drabová 

Overovatelia zápisnice: Zuzana Mingáčová
                                      Ján Zakucia

Prítomní poslanci: Pavol Kišák
                              Zuzana Mingáčová
                              Martin Vansáč
                              Micha Vansáč
                              Ján Zakucia

Ďalší prítomní hostia podľa prezenčnej listiny: 

Program:
         

1. Úvodné náležitosti:

a/   Otvorenie zasadnutia
b/   Určenie zapisovateľa 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 obce

     2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania:

   2.1. Zriadenie príp. nezriadenie obecnej rady, určenie jej náplne práce a voľba
          jej členov
   2.2. Poverenie zástupcu starostu obce
   2.3. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 z.z. o ochrane verejného záujmu
          pri  výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
    2.4.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 
    2.5.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
          a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
    2.6. Určenie platu starostu obce
    2.7. Diskusia
    2.8. Záver



 K bodu č. 1 a/
 
Otvorenie zasadnutia
     Starosta  obce  otvoril  ustanovujúce  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva
v Závadke. Privítal všetkých prítomných.

Starosta obce zistil, či OZ je uznášania schopné. 

Počet prítomných poslancov: 5

Starosta  obce  konštatoval,  že  Obecné  zastupiteľstvo  v  Závadke  je
uznášaniaschopné
 

K bodu č. 1 b/

 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 Za zapisovateľku zápisnice určil p. Vieru Drabovú.
 Za overovateľov zápisnice určil: p. Jána Zakuciu
                                                     p. Zuzanu Mingáčovú
 K bodu č. 1 c/

Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí p. 
Mgr. Vierka Zakuciová oboznámila prítomných s výsledkami volieb na starostu obce 
a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022 v obci 
Závadka.

Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorý zložili sľub: 5 

Nasledoval príhovor novozvoleného starostu obce a predložil návrh, ktorým obecné
zastupiteľstvo  vzalo  na  vedomie  výsledky  volieb,  príhovor  starostu  obce  a
skonštatovalo,  že  novozvolený  starosta  a  novozvolení  poslanci  zložili  zákonom
stanovený sľub.

Týmto starosta obce Matej Drab ukončil slávnostnú časť ustanovujúceho obecného
zastupiteľstva a otvoril tzv. pracovnú časť a predložil návrh programu tak, ako bol
uverejnený na úradnej tabuli: 

Uznesenie č. 1-11/22-2022

Obecné zastupiteľstvo v Závadke

A). berie na vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu



B).konštatuje že:
1. novozvolený starosta obce Ing.arch. Matej Drab zložil zákonom predpísaný sľub
    starostu  obce

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
   1. Pavol Kišák          
   2. Zuzana Mingáčová       
   3. Martin Vansáč        
   4. Michal Vansáč     
   5. Ján Zakucia       
 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: 

za: 5: Pavol Kišák, Zuzana Mingáčová, Martin Vansáč, Michal Vansáč, Ján Zakucia

proti:

zdržal sa:  
                

K bodu č. 2.1./
 
Návrh na zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
Starosta obce predložil návrh na zriadenie, prípadne nezriadenie obecnej rady. 
Informoval poslancov, že obecná rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že OZ
ju môže zriadiť ale nemusí, obecná rada sa zriaďuje najmä vtedy, ak je počet 
poslancov vyšší. Starosta obce dal hlasovať o návrhu nezriadenia obecnej rady. 

Uznesenie č. 2-11/22-2022

Obecné zastupiteľstvo v Závadke 

A./  nezriaďuje 
obecnú radu

Hlasovanie: 

za: 5: Pavol Kišák, Zuzana Mingáčová, Martin Vansáč, Michal Vansáč, Ján Zakucia

proti:

zdržal sa:                  

K bodu č. 2.2./

Poverenie starostu obce poslanca zastupovaním starostu obce
Starosta obce poveril zastupovaním starostu p. Jána Zakuciu.



Uznesenie č. 3-11/22-2022

Obecné zastupiteľstvo v Závadke

A./ berie na vedomie
     Poverenie starostu obce zastupovaním starostu poslanca p. Jána Zakuciu.

Hlasovanie: 

za: 5: Pavol Kišák, Zuzana Mingáčová, Martin Vansáč, Michal Vansáč, Ján Zakucia

proti:

zdržal sa: 

K bodu č. 2.3./

Zriadenie  komisie  podľa  čl.  7  ods.  5   zákona  č.  357/2004  z.z.  o ochrane
verejného  záujmu  pri   výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  v znení
neskorších predpisov 
Obec  musí  povinne  zriadiť  komisiu  podľa  zákona  č.  357/2004  Z.  z.  o  ochrane
verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  v  znení  neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2004 Z. z.“). Podľa zákona starosta a poslanci
(ďalej spoločne aj ako „verejní funkcionári“) musia do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali
funkcie,  a  počas  jej  výkonu  vždy  do  31.  marca podať  písomné  oznámenie  za
predchádzajúci kalendárny rok. Toto oznámenie podáva starosta a poslanci práve
komisii obecného zastupiteľstva zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z..
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 4-11/22-2022

Obecné zastupiteľstvo v Závadke 

A/   zriaďuje 
      komisiu podľa čl. 7 ods. 5  zákona č. 357/2004 z.z. o ochrane verejného záujmu
      pri  výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B/   volí

    a/ predsedu komisie: Zuzanu Mingáčovú

Hlasovanie: 

za: 5: Pavol Kišák, Zuzana Mingáčová, Martin Vansáč, Michal Vansáč, Ján Zakucia

proti:

zdržal sa: 



K bodu č. 2.4./

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
Starosta  obce  predložil  obecnému  zastupiteľstvu  návrh  na  zriadenie  komisií.
Informoval,  že  komisie  sú  podobne  ako  obecná  rada  fakultatívnym  orgánom  a
obecné  zastupiteľstvo  ich  môže  zriadiť.  Zákon  neurčuje  ktoré.  Povinnou  je  iba
komisia  na  ochranu verejného záujmu,  ktorú  zriaďuje  OZ,  ktorá  bola  predmetom
bodu programu č. 2.3.. Starosta obce navrhol vytvoriť tieto komisie: 

a/ Komisiu pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport
b/ Komisiu pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

Uznesenie č. 5-11/22-2022

Obecné zastupiteľstvo v Závadke

A./  zriaďuje:

      a/ Komisiu pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport

      b/ Komisiu pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

B./   volí:

a/ predsedu pre Komisiu pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport

    Predseda: Pavol Kišák       
     

b/ predsedu pre Komisiu pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

    Predseda: Michal Vansáč    

Hlasovanie: 

za: 5: Pavol Kišák, Zuzana Mingáčová, Martin Vansáč, Michal Vansáč, Ján Zakucia

proti:

zdržal sa: 



K bodu č. 2.5./
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Úlohy poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
vyplývajú z § 12 zákona o obecnom zriadení:

- Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za tri
  mesiace, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným 
  zastupiteľstvom.

- Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie
  obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo
  odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec
  poverený obecným zastupiteľstvom 

Uznesenie č. 6-11/22-2022

Obecné zastupiteľstvo v Závadke

A./ berie na vedomie
Poverenie  starostom  obce  poslanca  obecného  zastupiteľstva  Jána  Zakuciu,  k
oprávneniu  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods.2 prvá veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta  zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: 

za: 5: Pavol Kišák, Zuzana Mingáčová, Martin Vansáč, Michal Vansáč, Ján Zakucia

proti:

zdržal sa: 

K bodu č. 2.6./

Určenie platu starostu obce
Určovanie platu starostu obce je jednou z kompetencií vyhradených v § 11 ods. 4 
písm. i) zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvu.

V  zmysle  zákona  č.  253/1994 Z.z.,   koeficient  pre  našu obec  je:  1,83-  násobok
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Zastupiteľstvo
je oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného platu starostu (primátora) najviac o
60% . 

Rozsah výkonu určený obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami – 
plný úväzok.
Starosta obce predložil návrh na určenie platu : základný plat a dal hlasovať o
 predloženom návrhu. Poslanci tento návrh schválili. 



Uznesenie č. 7-11/22-2022

Obecné zastupiteľstvo v Závadke

Schvaľuje

Starostovi obce základný plat, bez navýšenia platu.
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Závadka  v súlade  s  §  11  ods.  4  písm.  i/  zákona  č.
369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostu
obce Závadka Ing.arch. Matejovi Drabovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu
Slovenskej republiky za r. 2021 a 1,83 násobku podľa tabuľky uvedenej v § 4 ods. 1
uvedeného zákona, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.

Hlasovanie: 

za: 5: Pavol Kišák, Zuzana Mingáčová, Martin Vansáč, Michal Vansáč,Ján Zakucia

proti:

zdržal sa: 

K bodu č. 2.7./
Diskusia
V diskusii žiaden z prítomných nepožiadal o udelenie slova

K bodu č. 2.8./

Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

                  
Zapísala: Viera Drabová   …......................................

V Závadke, dňa 22.11.2022
        

Overovatelia: Zuzana Mingáčová …............................

                      Ján Zakucia ….......................................

                                                                                                Ing.arch. Matej Drab
                                                                                                       starosta obce
Prílohy  :   
- Prezenčná listina
- Sľub starostu obce
- Sľub poslancov OZ
- Návrh programu zasadnutia
- Návrhy uznesení OZ s prílohami 
- Uznesenia



    


