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Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slatvine 

konaného dňa 28.11.2022  
_________________________________________________________________________ 

  

  

Program ustanovujúceho zasadnutia:    

P. č.  Obsah  

 Slávnostná časť  

1  Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3  Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy 29.10.2022  

4  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení  

5  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení  

6  Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

 Pracovná časť  

7  Schválenie programu zasadnutia novozvoleného  obecného zastupiteľstva  

8   Voľba návrhovej komisie  

9  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  

10  Návrh na zriadenie komisií ObZ a voľba ich predsedov a členov  

11  Určenie platu starostu  

12  Záver  

  

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na 

úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 21.11.2022. 

  

Prítomní:  

Novozvolená starostka: Mgr. Lívia Staňová  

Predseda miestnej volebnej komisie: Patrícia Mikulová 

Novozvolený poslanci:, Martin Čurilla, Zdeno Adamkovič, Miroslav Gonda, Peter Kozlík, 

Jaroslav Kekeľ 

  

  

Bod 1 – Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  

Starostka obce, Mgr. Lívia Staňová,  privítala poslancov, a o 17,00 hod. otvorila ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
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 Bod 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  

Za zapisovateľa zápisnice určujem: Mgr. Jana Orinčáková  

Za overovateľov zápisnice určujem: Martin Čurilla, Jaroslav Kekeľ 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

 

Bod 3 - Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 29.10.2022  

 

Poslancov s výsledkom volieb oboznámila predsedkyňa okrskovej volebnej komisie Patrícia 

Mikulová. 

  

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 249 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 175 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 174 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva: 169 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 

Počet zvolených poslancov:  5 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  172 

  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov 

1 Martin Čurilla 90 

2 Zdeno Adamkovič 75 

3 Peter Kozlík 75 

4 Miroslav Gonda 73 

5 Jaroslav Kekeľ 71 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:  

1. Zuzana Ďuršová, Ing.  

2. Ondrej Pavlík 

3. Vladislav Vrábeľ, Mgr. 

4. Radoslav Klešč 

5. Ondrej Šuňavský Ing. 

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na  starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku: 

 

Číslo kandidáta na hlasovacom lístku Počet platných hlasov 

1 62 

2 110 
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Za starostku obce Slatvina bola zvolená Mgr. Lívia Staňová: 110 platných hlasov 

 

 

 

 Bod 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení  

 Novozvolená starostka zložila zákonom predpísaný sľub a prevzala osvedčenie o zvolení.  

Starostka skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri 

výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení  

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub a prevzali 

osvedčenie o zvolení.  

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.". 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 6 -  Vystúpenie novozvolenej starostky obce  

   

Mgr. Lívia Staňová: predniesla príhovor, kde sa poďakovala všetkým občanom za dôveru 

a zároveň zablahoželala novozvoleným poslancom k získanému mandátu. 

   

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 7 -  Schválenie programu zasadnutia novozvoleného  obecného zastupiteľstva  

Mgr. Lívia Staňová:  

Vzhľadom na skutočnosť, že všetci zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a sú prítomní na tomto zasadnutí, 

konštatujem, že novozvolené obecné zastupiteľstvo obce Slatvina je schopné uznášania a  

preto predkladám ďalšie body ustanovujúceho zasadnutia na schválenie.  

  

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

 

 

 Bod 8 -  Voľba návrhovej komisie  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
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Mgr. Lívia Staňová:  

Návrhovú komisiu navrhujem v zložení: Miroslav Gonda, Zdeno Adamkovič 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

  

Bod 9 -  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva   

 

Starostka obce Mgr. Lívia Staňová navrhla p. Petra Kozlíka zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Všetci poslanci súhlasili. 
 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  
 

 

Bod 10 -  Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov a členov   

OZ – 

 a./ zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

b./ volí predsedu – Martin Čurilla  

      členov – Zdeno Adamkovič, Miroslav Gonda 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 11 -  Určenie platu starostu  

  

OZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 

starostke obce Mgr. Lívii Staňovej vo výške 1.999 € a úväzok 1, ktorý bol schválený v roku 

2018, keďže obecné zastupiteľstvo nezasadalo 90 dní pred voľbami. 

 

Kto je za? 5        Kto je proti? 0        Kto sa zdržal hlasovania? 0  

 

Bod 12 -  Záver  

Starostka obce poďakovala za účasť  a ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

  

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené dňa  28.11.2022  o 17:45      

hod.  
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......................................................  

Mgr. Jana Orinčáková                               
- zapisovateľ  

........................................................  

Mgr. Lívia Staňová - starosta  

  

………………………………… 

Martin Čurilla - overovateľ 

 

 

 

   

 

 

…………………………………….. 

Jaroslav Kekeľ- overovateľ 

  

 

 

 

 

 

 

 


