
      

                                    Z Á P I S N I C A            

            napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva    

                                konaného dňa 25.11.2022 v miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní: 

Starostka obce: Bc. Agnesa Stričková 

Ostatní prítomní : Darina Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ján Béreš ,Mgr. Marta Tkáčová, Milan 

Kužma - Meľko, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Jozef Tirpák, Mgr. Anna Kosanová, Monika 

Asverusová 

Program: 

1.Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2.Určenie zapisovateľa, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva   

    a odovzdanie osvedčení o zvolení               

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie  

    vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostky obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť   

    zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

10. Určenie platu starostky obce 

11. Rôzne 

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 



 

 

 

1.Starostka obce Bc. Agnesa Stričková otvorila ustanovujúce zasadnutie a všetkých 

prítomných privítala.  

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Marta Tkáčová 

Návrhová komisia: Ľuboslav Chvasta, Jozef Tirpák 

Overovatelia zápisnice: Ján Béreš, Milan Cvoreň 

3.Podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie Monika Asverusová oboznámila prítomných 

s výsledkami voľby starostu obce a s výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva.  

4. Starostka obce Bc. Agnesa Stričková požiadala novozvolenú starostku obce Darinu 

Cvoreňovu o zloženie sľube. Novozvolená starostka obce Darina Cvoreňová zložila zákonom 

predpísaný sľub  a prevzala insígnie obce. Následne jej bolo odovzdané osvedčenie o zvolení. 

Viď. príloha zápisnice. 

5.Starostka obce prečítala zákonom predpísaný sľub poslanca a novozvolení poslanci sľub 

potvrdili svojimi podpismi. Následne bolo poslancom odovzdané osvedčenie o zvolení.  Viď. 

príloha zápisnice. 

6.Novozvolená starostka obce vystúpila a predniesla svoj príhovor. 

Vážení prítomní, končiaca funkčne obdobie starostka obce  Bc. Agnesa Stričková, hlavná kontrolórka 

Mgr. Anna Kosanová, podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie p. Monika Asverusová,  vážení 

poslanci. 

     V prvom rade sa chcem úprimne poďakovať za podporu všetkým, ktorí mi dali svoj hlas vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí ktoré sa konali 29.10.2022 . K úspechu srdečne 

gratulujem aj Vám novozvolení poslanci a teším sa na našu spoluprácu. Verím , že tak ako 

sme tu všetci sľubovali, budeme spoločnými silami pracovať pre rozvoj a podporu našej 

obce.  

Počas  volebného obdobia sa chcem pridržiavať svojho volebného programu a spoločnými 

silami  sa budem snažiť  ho aj plniť.  

    Zároveň sa chcem poďakovať odchádzajúcej p. starostke, za jej vykonanú prácu, ktorú 

odviedla pre obec a pre všetkých občanov obce.  Obec   aj zásluhou teba p. starostka bola 

zmodernizovaná a dostala nový šat. Niekedy to bola práca aj nad rámec tvojich povinnosti, 

ale si sa snažila pokiaľ to bolo v tvojich silách stále pomôcť. Ďakujem  za  tých 8. spoločne 

prežitých pracovných rokov a za skúsenosti, ktoré som aj pri tebe získala.   

     Taktiež sa chcem poďakovať aj bývalým poslancom obecného zastupiteľstva. Tiež za ich 

prácu, nápady a všetky aktivity ktoré vykonali pre spoločne dobro obce.  



Novozvoleným poslancom prajem veľa zdravia, úspechov a dobrých nápadov  pri spoločnej 

práci v nasledujúcom funkčnom období.   

           Vážení poslanci dávam schvaľovať program ustanovujúceho zasadnutia : 

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia   

obecného zastupiteľstva. 

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

10.Určenie platu starostu obce 

11.Rôzné 

12.Návrh na uznesenie 

13.Záver 

Starostka obce p. Darina Cvoreňová dala návrh na doplnenie programu: 

-starostka navrhla doplniť bod do programu : „Mikuláš 2022“. 

Hlasovali: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:0, Nehlasovali:0 

8. Starostka obce poverila poslanca p. Jána Béreša  zastupovaním starostky obce  ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  v zmysle §12  Zákona SNR č. 

369/1990.   Poslanci obecného zastupiteľstva tento bod schválili. Hlasovali: Za: 4 Mgr. Marta Tkáčová, 

Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta,  Proti: 0, Zdržal sa:1 Ján Béreš 

9.Starostka obce predniesla návrh na zriadenie komisií, určenie ich plánu a voľbu predsedov  a členov 

komisií.  

Komisia stavebná a životného prostredia: 

Predseda: Mgr. Marta Tkáčová 

Členovia : Jozef Tirpák, Ľuboslav Chvasta 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

Predseda: Ján Béreš 

Členovia : Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

 

Komisia pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku:  

Predseda: Ľuboslav Chvasta 

Členovia : Milan Cvoreň, Ján Béreš 

 

Komisia pre šport, kultúry a mládeže: 



Predseda: Jozef Tirpák 

Členovia : Ján Béreš, Milan Cvoreň  

 

Komisia finančná a pre inventarizáciu majetku : 

Predseda: Milan Cvoreň 

Členovia : Mgr. Marta Tkáčová, Ľuboslav Chvasta 

Náplň práce jednotlivých komisií:  

a/ komisia stavebná a životného prostredia : prerokováva a predkladá OZ návrhy na výstavbu alebo 

rekonštrukciu obecných zariadení a kontrolu ich realizácie, vyjadrenia a stanoviská k územnému 

plánu obce, vyjadrenia k žiadostiam FO a PO pri rôznej stavebnej činnosti, návrhy obecných zásad, 

nariadení a koncepcií týkajúcich sa výstavby a územného plánovania v obcí, návrhy na ochranu 

životného prostredia v obci, tvorbe a o ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu života 

obyvateľov obce, stanoviská k problémom odpadového hospodárstva a likvidácie odpadov, 

stanoviska k výrubu stromov alebo k ich výsadbe, vykonávania kontroly lokálnych zdrojov 

znečisťovania životného prostredia.   

b/komisia na ochranu verejného záujmu : prerokováva a predkladá OZ návrhy na začatie konania vo 

veci ochrany verejného záujmu, plní úlohy podľa  ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, má osobitné postavenie a organizačnú 

štruktúru vyplývajúcu  z ústavného zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do 

jej pôsobnosti ústavný zákon. 

c/ komisia pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku: prerokováva a predkladá OZ návrhy na 

ochranu verejného poriadku v pôsobnosti komisie, vykonáva kontroly stavu a údržby miestnych 

komunikácií a obecnej zelene, spôsoby riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom, separovaným 

odpadom, pri ochrane ovzdušia, pôdohospodárstva, vodohospodárstva, ochrany zvierat, riešenie 

sťažnosti obyvateľov za porušenie  verejného poriadku a spolunažívanie občanov, upozorňuje 

príslušné orgány obce na prípadné porušenie verejného poriadku v obci. 

d/ komisia pre šport, kultúru a mládež: prerokováva a predkladá OZ návrhy na kultúrne a 

spoločenské podujatia – určí hlavné obecné podujatia s dôrazom  na historické výročia a aktuálne 

obsahové zameranie akcií, podieľa sa na prezentácií obce v oblasti kultúry a športu. Vyhodnocuje 

kultúrne podujatia obce. Prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrnych  zariadení, prerokováva 

vyhodnotenie a zápisy kronikára do kroniky obce. Komisia je zriadená na zlepšenie športového 

využitia v obci, s dôrazom na zabezpečenie kvalitnejšieho využitia mládeže a tiež zapájanie mládeže 

do procesu samosprávy .  

e/ komisia finančná a pre inventarizáciu majetku : prerokováva a predkladá OZ návrhy na odpredaj 

majetku, kúpu majetku, dáva starostovi obce návrhy na prenájmy priestorov a nehnuteľnosti, 

vykonáva inventarizáciu majetku obce.   

Obecné jednohlasne zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisií, náplň ich práce a voľbu predsedov 

a členov komisií. Hlasovali: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:0, Nehlasovali:0 

10. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  starostke obce Darine Cvoreňovej v súlade  so 

zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 



dní pred voľbami mesačný plat ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok  a násobku 

koeficientu podľa počtu obyvateľov obce bez navýšenia t.j. 1999 €. Hlasovali: Za: 5, Proti: 0, Zdržal 

sa:0, Nehlasovali:0 

11. Starostka obce navrhla zorganizovať spoločenskú akciu „Mikuláš 2022“ pre všetky deti obce do 15 

rokov.  Ďalej navrhla  pripraviť program pre deti a to pozvať animátorov zo Zábavky Prešov, ktorí 

spestria nedeľné popoludnie  pre deti a to ako Mikuláš, anjelik a čert. Poslanci obecného 

zastupiteľstva  navrhli pripraviť teplý čajík , chutné koláčiky a mikulášsky balíček pre každé dieťa.  

Poslanci spoločenskú akciu jednohlasne schválili. Hlasovali: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:0, Nehlasovali:0 

12. Návrh na uznesenia predniesol poslanec Ľuboslav Chvasta, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Hlasovali: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa:0, Nehlasovali:0 

13.Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Mgr. Marta Tkáčová ................................................................. 

Overovatelia zápisnice: Milan Cvoreň  .................................................... 

                                           Ján Béreš         .................................................... 

 

 

 

                                                                                                                         Darina Cvoreňová 
                                                                                                                           starostka obce 
 

 

                     

 

 


