
 

 

Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráňany, konaného dňa 
28.11.2022 
 
Prítomní: Viera Kravčáková, starostka obce 

  Poslanci: Monika Ladižinská 

       Ján Kuzmiak ml. 

       Ján Kuzmiak  st. 

       Mária Tuschelová 

Neprítomní:         Marián Toporčík    

Ďalší prítomní:                Iveta Kuzmiaková 

       Peter Mosorjak č. 96        

PROGRAM: 
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslanom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie starostky. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
9. Zriadenie komisie pre výkon práce vo verejnom záujme, určenie náplne jej práce, 

voľba jej predsedu a členov. 
10. Určenie platu starostky obce. 
11. Schválenie rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 a roky 2024-2025 
12. Diskusia. 
13. Záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia. 
Rokovanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvorila a do zloženia 

sľubu starostky viedla Monika Ladižinská /doterajšia zástupkyňa starostky/, ktorá úvodom 

privítala všetkých prítomných.  

 

K bodu 2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
V tomto bode Monika Ladižinská určila: 

-za zapisovateľku:                    Ivetu Kuzmiakovú  

-za overovateľov zápisnice:  Jána Kuzmiak ml. 

                                                      Jána Kuzmiaka st.  

 

K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslanom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva. 
Monika Ladižinská požiadala prizvaného predsedu miestnej volebnej komisie /ďalej len 

MVK/, aby oznámil výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Predseda 

MVK Peter Mosorjak oboznámil prítomných s výsledkami volieb, ktoré sa konali dňa 



 

 

29.10.2022 a odovzdal novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom osvedčenia 

o zvolení. Následné na to opustil rokovanie. Kópia zápisnice o výsledku volieb tvorí súčasť 

tejto zápisnice. 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou. 
V tomto bode Monika Ladižinská vyzvala novozvolenú starostku obce, aby pristúpila 

k zloženiu zákonom predpísaného sľubu. Novozvolená starostka obce prečítala znenie sľubu 

a potvrdila ho podpisom. Monika Ladižinská jej zablahoželala a odovzdala jej insígnie 

a vedenie ustanovujúceho OZ. 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
Starostka obce predniesla znenie sľubu poslancov a vyzvala prítomných novozvolených 

poslancov, aby svoj sľub potvrdili svojim podpisom.  

 

K bodu 6. Vystúpenie starostky 
V tomto bode starostka v krátkosti poďakovala doterajším poslancom, ktorí boli zároveň 

novo zvolení a pracovníčke obce za doterajšiu prácu. Zároveň hovorila, že verí v dobrú 

spoluprácu aj v novom volebnom období. 

 

 K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
V tomto bode starostka predniesla program rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
9. Zriadenie komisie pre výkon práce vo verejnom záujme, určenie náplne jej práce, 

voľba jej predsedu a členov. 
10. Určenie platu starostky obce. 
11. Schválenie rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 a roky 2024-2025 
12. Diskusia. 
13. Záver. 

 
K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
V tomto bode starostka informovala poslancov, že je potrebné poveriť poslanca na 
vykonávanie niektorých úkonov v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.. V materiáli, ktorí 
poslanci obdržali je presne uvedené o ktoré poverenia ide. Poslanci sa zhodli, aby bola 
poverená Monika Ladižinská. 
 Starostka zároveň informovala, že za zástupcu starostu poverí na celé funkčné obdobie 
Moniku Ladižinskú. 
 
K bodu 9. Zriadenie komisie pre výkon práce vo verejnom záujme, určenie náplne jej 
práce, voľba jej predsedu a členov. 
V tomto bode poslanci prerokovali návrh na zriadenie a náplň práce komisie pre ochranu 
verejného záujmu. Keďže v komisii musí mať po jednom zástupcovi  každa politická strana 
alebo politické hnutie poslanci navrhli za koalíciu HLAS-sociálna demokracia a SMER-



 

 

sociálna demokracia Jána Kuzmiaka ml. a Máriu Tuschelovú a za Slovensku národnú stranu 
Jána Kuzmiaka st. Za predsedu verejným hlasovaním bol zvolený Ján Kuzmiak ml. 
Náplň práce komisie tvorí súčasť tejto zápisnice.   
 
K bodu 10. Určenie platu starostky obce. 
V tomto bode boli poslanci oboznámení s postupom pri výpočte platu. Referentka 
informovala, že platy sa starostom upravujú každoročne k 01.01. na základe priemernej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci rok, ktorý zverejňuje štatistický úrad 
Slovenskej republiky. Plat sa vypočítava v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 
v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom. Úväzok bol schválený na 4 hodiny 
denne. Pre rok 2022 vychádza plat na sumu 1066,00 eur mesačne. Výpočet tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 
K bodu 11. Schválenie rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 a roky 2024-2025. 
V tomto bode poslanci prerokovali Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 a výhľad 
na roky 2024-2025. Poslanci k predloženému návrhu nemali námietky. Návrh tvorí súčasť 
tejto zápisnice.  
 
K bodu 12. Diskusia. 
V tomto bode nikto nevystúpil. 
 
K bodu 13. Záver. 
Keďže program rokovania bol vyčerpaný starostka obce predložila návrhy uznesení a dala 
hlasovať. Uznesenia tvoria súčasť tejto zápisnice. Následne na to starostka  ukončila 
ustanovujúce zasadnutie poďakovaním sa prítomným za účasť. 
 
 
 
Zapísala: Iveta Kuzmiaková                                 Viera Kravčáková 
                  starostka obce    
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ján Kuzmiak ml.              .............................................. 
                                       Ján Kuzmiak st.               .............................................. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


