
 

Z Á P I S N I C A 

Z PRVÉHO USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA  OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KAĽAMENOVEJ, KONANÉHO DŇA 22.11.2022. 
 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny 

 

Program :         
                    1.     Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, 

odovzdanie osvedčení novozvoleným poslancom a starostke. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu. 

5. Zloženie sľubu poslancov OZ. 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

7. Vystúpenie novozvoleného starostky. 

8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a 

člena  

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie OZ/ § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 

tretia veta zákona o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

10. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu.  

11. Nevyčerpaná zostatková dovolenka k 31.10.2022 

12. Určenie platu starostky 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver. 

 

1. Na začiatku slávnostného zasadnutia zaznela hymna SR. Prítomných na 

prvom ustanovujúcom zasadnutí OZ privítala Martina Mračková, 

starostka obce. 

 

2. Za zapisovateľa  bol určený p. Ján Zelienka. Za overovateľov  zápisnice 

boli určení p. Milan Cengel a Dušan Zádielský. 

 

3. P. Petra Zádielská, predsedníčka OVK  oboznámila prítomných o 

výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 

29.10.2022.  Tvorí prílohu zápisnice. 

 

4. P. Dušan Zádielský prečítal sľub starostu. Novozvolená starostka Martina 

Mračková sľub podpísala. P. Zádielský odovzdal starostke insígnie obce 



a tým sa novozvolená starostka ujala svojej funkcie. Sľub starostu tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

5. Starostka Martina Mračková prečítala sľub poslancov OZ a vyzvala ich 

k podpísaniu sľubu. Všetci novozvolení poslanci sľub podpísali. Sľub 

poslancov tvorí prílohu zápisnice.   

 

6. Schválenie programu rokovania. 
    

    Hlasovanie: za 3: /Milan Cengel, Dušan Zádielský, Ján Zelienka/ 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

7. Starostka obce  sa prihovorila novozvoleným poslancom ako aj ostatným 

prítomným -príloha  

 

 

8. Starostka navrhla zriadiť nasledovné komisie, ktoré budú pracovať počas 

volebného obdobia 2022-2026 :   

 

a./Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Náplň práce komisie je prijímanie a kontrola majetkového 

priznania starostky  

Predseda: Dušan Zádielský 

Členovia: Milan Cengel, Ján Zelienka 

        

Hlasovanie: za 3: /Milan Cengel, Dušan Zádielský, Ján Zelienka 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

 

b./Kultúrna komisia. Náplň práce komisie  je organizovanie kultúrnych 

podujatí v obci 

                      Predseda: Ján Zelienka 

                                Člen: Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková Čičmancová 

         

 Hlasovanie: za 3: /Milan Cengel, Dušan Zádielský, Ján Zelienka 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

 



9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie OZ/ § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Poslanci OZ poverili na návrh starostky p. Jána Zelienku zvolávaním a vedením 

zasadnutia OZ/ § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

       Hlasovanie: za 3: /Milan Cengel, Dušan Zádielský, Ján Zelienka 

                           proti: 0 

                           zdržal sa: 0 

                           proti: 0 

 

 

10. Poverenie zástupcu starostu:  

Starostka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverila za 

svojho zástupcu p. Dušana Zádielského. P. Dušan Zádielský prijal funkciu 

zástupcu starostky a potvrdil ju svojim podpisom. 

 

      Hlasovanie: za 3: /Milan Cengel, Dušan Zádielský, Ján Zelienka 

                          proti: 0 

                           zdržal sa: 0 

                           proti: 0 

                            

 

  

11. Nevyčerpaná zostatková dovolenka k 31.10.2022: 

Starostka obce požiadala OZ o preplatenie nevyčerpanej zostatkovej dovolenky 

k 31.10.2022 vo výške 20 dní. Poslanci schválili preplatenie dovolenky.  

 

       Hlasovanie: za 3: /Milan Cengel, Dušan Zádielský, Ján Zelienka 

                           proti: 0 

                           zdržal sa: 0 

                           proti: 0 

 

     12. Určenie platu starostky  

Podľa zákona č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení 

neskorších predpisov je plat starostu stanovený v jednotlivých skupinách podľa 

počtu obyvateľov a určeného násobku priemernej mzdy zamestnanca národného 

hospodárstva , ktorý vyčísľuje Štatistický úrad SR za predchádzajúci kalendárny 

rok a úväzku starostu 0,75, ktorý bol schválený OZ najneskôr 90 dní pred 

voľbami. (t.j. 1.211,00 x 1,65 x 0,75  = 1.499,- €). 

 



        Hlasovanie: za 3: /Milan Cengel, Dušan Zádielský, Ján Zelienka 

                           proti: 0 

                           zdržal sa: 0 

                           proti: 0 

 

      11. Rôzne :  

Starostka požiadala novozvolených poslancov, aby ak majú zriadené e-

mailové schránky ich oznámili na OcU a do ich schránok im bude 

preposielaný materiál na zasadnutia OZ.  

 

 

12. Diskusia :  

V rámci diskusie nik nevystúpil 

 

 

      13. Záver.  Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala všetkým za 

účasť  

 

 

Zapisovateľ :.....................................              

Overovateľ :.................................. 

                      

 

 

 

V Kaľamenovej, dňa 22.11.2022 
 


