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ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Slopná, konaného dňa 2.1.2015 

v Obecnom dome Slopná 
 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce. 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov a náhradníka. 

5. Schválenie programu zasadnutia. 

6. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

7. Overenie sľubu a správa mandátovej komisie. 

8. Príhovor novozvoleného starostu 

9. Zriadenie obecných komisií, voľba predsedu a členov komisií. 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

11. Určenie platu starostu obce. 

12. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Návrh uznesení. 

16. Ukončenie zasadnutia OZ 

 

Prítomní 

− podľa prezenčnej listiny:  

končiaca starostka obce, novozvolený starosta obce, končiaci poslanci OZ, novozvolení poslanci OZ, 

hlavná kontrolórka obce, predsedníčka miestnej volebnej komisie, hostia 

 

1. Zahájenie zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 
Starostka obce Eva Košaríková zahájila zasadnutie, privítala všetkých prítomných na zasadnutí 

a oboznámila ich o programe zasadnutia.  

Následne určila zapisovateľa zápisnice – p. Oľgu Michálkovú a overovateľov zápisnice - Ing. Juraja 

Hrenáka a Ing. Pavla Jakubíka. 
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Starostka obce Eva Košaríková zablahoželala novému starostovi a novým poslancom k ich zvoleniu 

a predniesla správu, kde zhodnotila práce vykonané počas jej volebného obdobia. Na záver 

poďakovala poslancom, kontrolórke a zamestnancom obecného úradu sa vynikajúcu spoluprácu. 

2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb 

do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ľubica Hlaváčová predniesla správu o výsledkoch 

volieb do samosprávy obce. 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
Novozvolený starosta obce Ing. Štefan Hrenák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu. Po zložení 

sľubu prevzal novozvolený starosta obce Ing. Štefan Hrenák vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ a 

privítal všetkých prítomných. 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov a náhradníka 
Novozvolení poslanci Gločková Zuzana, Hrenák Juraj, Hrenák Pavol a Jakubík Pavol zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý za všetkých prečítala poslankyňa Zuzana 

Gločková. Následne prebrali osvedčenia o zvolení za poslanca OZ.  

Novozvolený poslanec Alfréd Hrenák odmietol zložiť sľub poslanca.  

Náhradník za poslanca Jozef Michálek zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva a prebral osvedčenie o zvolení za poslanca OZ. 

5. Schválenie programu zasadnutia 
Poslanci  schválil program zasadnutia v predloženom rozsahu. 

6. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
Starosta obce navrhol: 

1) mandátovú komisiu v zložení : 

Predseda: Jozef Michálek, členovia: Pavol Hrenák a Pavol Jakubík 

2) návrhovú komisiu v zložení : 

Predseda: Juraj Hrenák, členovia: Zuzana Gločková a Pavol Jakubík 

3) volebnú komisiu v zložení : 

Predseda: Pavol Hrenák, členovia: Jozef Michálek a Pavol Jakubík 

7. Overenie sľubu a správa mandátovej komisie 
Mandátová komisia overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov a predniesla správu, ktorá je v prílohe zápisnice. 
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8. Príhovor novozvoleného starostu 
Novozvolený starosta obce predniesol príhovor, kde načrtol hlavné ciele, ktoré chce dosiahnuť 

v tomto volebnom období, ktoré boli aj v jeho predvolebnom programe. 

9. Zriadenie obecných komisií, voľba predsedu a členov komisií 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo, v zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre volebné obdobie 2014-2018, komisiu na 

ochranu verejného záujmu. Zvolilo za predsedu komisie Zuzanu Gločkovú a za členov Pavla Jakubíka 

a Ľubicu Hlaváčovú. 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo poslanca Juraja Hrenáka zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 

v zákonom stanovených prípadoch. Poslanec poverenie prijal. 

11. Určenie platu starostu obce 
Aktuálny základný plat starostu obce podľa zákona 253/1994 Z.z je 1 228 €. Poslanec Juraj Hrenák 

navrhol ponechať základný plat a nezvyšovať ho.  

12. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 
Starosta obce poveril poslanca Pavla Hrenáka funkciou zástupcu starostu obce. 

13. Rôzne 
 Starosta obce požiadal, na podnet bývalej starostky obce, aby mohol vykonávať zmeny 

rozpočtu do výšky 1000 € na položku v príslušnom mesiaci. 

 Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o navýšenie dovolenky o 5 dní, stravné lístky 

a cestovné náhrady v takom rozsahu ako mala schválené bývalá starostka obce. 

 Starosta obce navrhol, aby obec vzhľadom na znižovanie nákladov vystúpila zo spoločnej 

úradovne. 

14. Diskusia 
 Bývalá starostka obce informovala o rozpočte Základnej školy. 

 Starosta obce informoval prítomných, že v rámci volebného programu chce postupne 

znižovať daňové zaťaženie občanov. Ako prvý krok navrhne zrušenie dane za psa. Niektorí 

prítomní občania vyslovili sťažnosti na množstvo voľne sa pohybujúcich psov v obci a navrhli 

využiť výťažok z tejto dane použiť na krytie nákladov spojených z odchytom túlavých psov 

v obci. 

15. Návrh uznesení 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesení, ktoré boli postupne prijaté a sú súčasťou tejto 

zápisnice. 

16. Ukončenie zasadnutia OZ 
Na záver poďakovala kontrolórka a poslanci bývalej obce starostke. Starostka obce tiež poďakoval za 

účasť všetkým prítomným a ukončil zasadnutie OZ. 
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Prílohy k zápisnici:  

- Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 

V Slopnej, 5.1.2015 

 

Zapisovateľ:  Oľga Michálková  ..................................... 

 

Overovatelia:  Juraj Hrenák  ...................................... 

   Pavol Jakubík  ...................................... 

 

Starosta obce:  Štefan Hrenák  ..................................... 


