
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Závadka,
konaného dňa 23.11.2022

                                                      
Pani starostka privítala prítomných poslancov na  ustanovujúcom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo v súlade so zákonom o obecnom zriadení v stanovenej lehote,
po vykonaných voľbách do orgánov samosprávy obcí

Program obecného zastupiteľstva:
1.  Úvodné náležitosti:

a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a  volieb  do  obecného  zastupiteľstva,

odovzdanie  osvedčení  o  zvolení  novozvolenému  starostovi  a  poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu starostky obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Príhovor starostky obce.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Záver

1/ bod, 1/a:
Pani starostka privítala poslancov OZ na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve v Závadke,
ktoré sa konalo v súlade so zákonom o obecnom zriadení v stanovenej lehote, po vykonaných
voľbách do orgánov samosprávy obcí. Upovedomila ich s priebehom konania zasadnutia čo a
ako bude nasledovať-  v prvej časti bola  podaná informácia o výsledkoch volieb. Odovzdanie
osvedčenia  o zvolení  starostke  obce  a a nasledovne  odovzdanie  osvedčení   novozvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva.

1/b:
Za  zapisovateľa  zápisnice  z dnešného  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva
určili pani Bc. Viktóriu Timkovú.
Za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ p. Juraja Gašpara a p. Jána Semka

1/c:
Pani starosta požiadala zapisovateľku  miestnej volebnej komisie pani Bc.Viktóriu Timkovú,
aby  obecné  zastupiteľstvo  a prítomných   oboznámila  s výsledkami  volieb   do  orgánov
samosprávy našej obce, ktoré sa konali  29.10.2022 a súčasne zvolenej starostke odovzdala
osvedčenie o zvolení za starostku.  Pani predsedníčka MVK sa za neúčasť ospravedlnila. 
Po prečítaní správy MVK bolo odovzdané osvedčenie o zvolení za starostku obce Závadka
novozvolenej starostke obce a to bez zmeny -Jana Dziaková .

1/d:
Pani V.Timková – zapisovateľka MVK   vyzvala všetkých prítomných ,aby pri slávnostnom 
akte zloženia sľubu povstali a následne sľub starostka Jana Dziaková zložila a podpísala, tým 
sa ujala funkcie starostky obce Závadka.



1/e:
Sľub poslanca OZ v Závadke zložili všetci zvolení poslanci,  následne ho podpísali a starostka
obce im odovzdala osvedčenie za poslanca OZ, tým sa ujali funkcie poslanca OZ v Závadke. 
1/f:
Pani starostka novozvoleným , ale aj pokračujúcim poslancom OZ popriala  veľa úspechov,
trpezlivosti,  správnych  rozhodnutí, dobrých  nápadov  ako  pomáhať  obci  a hlavne  chuť
pracovať na jej zveľaďovaní. Poďakovala sa odchádzajúcim poslancom p. Knežovi a p. Ing.
Mihókovi,  za  prácu,  ktorú  pre  našu  obec  počas  uplynulého  volebného  obdobia  urobili.
Poďakovala  sa  aj  všetkým  občanom,   ktorí  prišli  k urnám  a prejavili  jej  a  zvoleným
poslancom podporu a  prisľúbila,  že  budem usilovne pokračovať v práci na rozvoji našej
krásnej obce . 
2/ bod: 
Poslanci  OZ p  re  naplnenie  formálneho  hľadiska  konania  ustanovujúceho  zasadnutia  OZ
vyplývajúceho  z metodického  návodu  Ministerstva  vnútra  SR  je  potrebné  pristúpili
k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia OZ v Závadke.
Program:

1.  Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a  volieb  do  obecného  zastupiteľstva,

odovzdanie  osvedčení  o  zvolení  novozvolenému  starostovi  a  poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu starostky obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Príhovor starostky obce.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Záver

Prvá  časť  týkajúca  sa  informácie  o voľbách  a sľub  starostky  obce  ako  aj  novozvolených
poslancov OZ bola vykonaná a pani starostka konštatovala, že OZ je uznášania schopné. 
Hlasovanie:
        Za :  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar, 
                  Radka  Šariková                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: 0 

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
Schvaľuje
a/ program zasadnutia podľa programu uvedenom v pozvánke.
b/ zapisovateľku Bc. Viktóriu Timkovú 
d/ overovateľov zápisnice p. Jána Semka a p. Juraja Gašpara

3/ bod:
Pani starostka určila pani poslankyňu Martinu Berešovú  za zástupkyňu starostky obce.
Zároveň navrhla, aby bola pani Berešová  poverená oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia
OZ v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení:



- § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace,
zvolá ho poslanec poverený OZ,

- § 12 ods.  3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie  OZ, vedie ho iný
poslanec poverený OZ,

- §  12  ods.  6  –  ak  starosta  obce  stratí  právo  viesť  zasadnutie,  vedie  ho  poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.

Hlasovanie:
           Za :  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar, 
                    Radka  Šariková                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: 0 
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

Poveruje
poslankyňu   Martinu  Berešovú   oprávnením zvolávať  a viesť  zasadnutia  OZ v prípadoch
predpokladaným zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v zmysle § 12 ods. 2, ods. 3,
ods. 6.

4/ bod: zriadenie komisií

Návrhová  komisia,   náplňou  jej  práce  je  pripraviť  návrh  uznesení  zo  zasadnutia  OZ,
zapracovať do uznesenia pripomienky a návrhy účastníkov zasadnutia OZ.
Za predsedu tejto komisie pani starostka navrhla p. Martinu Berešovú, za členov p. Šarikovú
a p. Iľkovú.
Hlasovanie:
           Za :  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar, 
                    Radka  Šariková                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: 0 
Mandátová komisia -  náplňou práce je podľa  zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  a to  sledovať  a zaujímať  stanoviská
k nezlučiteľnosti  mandátu poslanca v zmysle  zákona č.  369/1990 zb.  o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a to:
-  sledovať a zaujímať stanovisko k zániku mandátu poslanca,
-  sledovať a zaujímať stanovisko k nezlučiteľnosti mandátu starostu obce,
-  zaujať stanovisko k vzdaniu sa mandátu poslanca,
-  overovať nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca,
-  prijímať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za
predchádzajúci kalendárny rok.
Za predsedu tejto  komisie  navrhla  p.  starostka p.  Jána Semka,  za členov p.  Gašpara  a p.
Berešovú
Hlasovanie:
           Za :  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar, 
                    Radka  Šariková                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: 0 



Komisia verejného poriadku -   je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom
obecného zastupiteľstva. Náplňou činnosti tejto komisie je prevažne:
-  Sledovanie  stavu  verejného  poriadku  v obci  a navrhuje  konkrétne  opatrenia  na  jeho
zlepšenie.
- Riešenie problémov, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
- Predvolávanie na zasadnutie komisie konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním 
  a riešením sťažnosti.
- Rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat.
- Zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov.
- Navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu a podobne.
Za predsedu tejto komisie p. starostka navrhla p. Juraja Gašpara, za členov p. Semka a p.
Berešovú, p. Šarikovú a p. Iľkovú
Hlasovanie:
           Za :  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar, 
                    Radka  Šariková                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: 0 
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
1/ a) Schvaľuje zriadenie návrhovej komisie 
    b) Určuje náplň práce návrhovej komisie nasledovne: pripraviť návrh uznesení zo     
        zasadnutia OZ, zapracovať do uznesenia  pripomienky a návrhy účastníkov zasadnutia 
    c) Volí: predsedu komisie: p. Martina Berešová
                 členov komisie:     p. Šarikov a p. Iľková a zároveň

2/ a) Schvaľuje zriadenie mandátovej komisie 
     b) Určuje náplň práce mandátovej  komisie nasledovne: podľa  zákona č. 357/2004 Z.z. 
         o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a to sledovať 
        a zaujímať stanoviská k nezlučiteľnosti mandátu poslanca v zmysle  zákona č. 369/1990 
        zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to:
      -  sledovať a zaujímať stanovisko k zániku mandátu poslanca,
      -  sledovať a zaujímať stanovisko k nezlučiteľnosti mandátu starostu obce,
      -  zaujať stanovisko k vzdaniu sa mandátu poslanca,
      -  overovať nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca,
      -  prijímať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
         za predchádzajúci kalendárny rok.
     c) Volí: predsedu komisie: p. Ján Semko
                  členov komisie:     p. Gašpar  a p. Semko a zároveň
     3/ a) Schvaľuje zriadenie komisie verejného poriadku 
     b) určuje náplň práce tejto komisie:
         - Sledovať stav verejného poriadku v obci a navrhovať konkrétne opatrenia na jeho 
          zlepšenie.
        - Riešiť problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
        - Predvolávať na zasadnutie komisie konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti 
          s podaním  a riešením sťažnosti.
       - Riešiť problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat.
       - Zaoberať sa a riešiť narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov.
       - Navrhovať pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu a podobne



     c) Volí:  predsedu komisie:  p. Juraj Gašpar
                   členov komisie:      p. Semko, p. Berešová, p.Šariková a p. Iľková  
     

Návrh na uznesenie:
Pani starostka poprosila p. Berešovú, aby prečítala návrh na uznesenie.

Hlasovanie:
           Za :  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar, 
                    Radka  Šariková                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: 0 

Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala: Bc. Viktória Timková
             
Overovatelia:  Juraj Gašpar podpísal 23.11.2022
                        Ján Semko podpísal  23.11.2022

                                                                                                        podpísala  23.11.2022
                                                                                                                 Jana Dziaková
                                                                                                                  starostka obce 


	Poveruje

