
  Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia 

  Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 28.11.2018 

 

 

 
Prítomní poslanci:   Ing. Marián Beniač,  Ing. Peter Zajac,  Ing. Pavol Králik, Ing. Eva 

Chrustová, Ing. Pavol Králik, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková, p. Ján Štrba 

 

 

 

Prítomní pracovníci obce:    Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce  

                                                 Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce – zapisovateľka 

 

Prítomní hostia:                     Bc. Oľga Tomašcová – predseda miestnej volebnej komisie 

 

 

K bodu 1/ Štátna hymna 

Všetci prítomní povstali – zaznela štátna hymna Slovenskej republiky 

 

 

K bodu 2/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Po odznení štátnej hymny doterajší starosta   obce  Mgr.  Roman  Lisický  privítal  všetkých  

prítomných na Ustanovujúcom  zasadnutí  OZ  obce  Svederník. 

Ustanovujúce zasadnutie na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. §12 ods. 1 tretia veta 

zákona je potrebné zvolať do 30 dní od vykonania volieb  do samosprávy obcí. 

 

 

K bodu 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská 

 overovateľov zápisnice –  Ing. Pavol Králik, Ing. Eva Chrustová 

 

 

K bodu 4/ Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných    10. 

novembra 2018 

Mgr. Roman Lisický vyzval prítomnú predsedkyňu miestnej volebnej komisie Bc. Oľgu 

Tomašcovú, aby oboznámila prítomných o výsledku volieb starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Predsedkyňa  prečítala Zápisnicu miestnej 

volebnej komisie a odovzdala slovo doterajšiemu starostovi obce. 

 

 

K bodu 5/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta obce Mgr. Roman Lisický v zmysle §13 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť 

a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, 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.“  



Po prečítaní sľubu novozvolený starosta Mgr. Roman Lisický potvrdil svojim podpisom text 

sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom papieri. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Bc. 

Oľga Tomašcová odovzdala novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení. 

 

 

K bodu 6/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce 

Prítomní poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva v zmysle § 26 Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pristúpili k zloženiu sľubu, ktorý prečítal 

starosta obce v znení: „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.“ 

Text sľubu je napísaný na osobitnom papieri pod ktorým je abecedný zoznam novozvolených 

poslancov. Poslanci jednotlivo pristupovali k podpisu sľubu a predsedkyňa miestnej volebnej 

komisie im odovzdávala osvedčenia o zvolení. Starosta obce poblahoželal všetkým 

novozvoleným poslancom OZ. 

Starosta obce po zložení sľubu poslancov skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a je schopné uznášať sa, nakoľko sú prítomní všetci poslanci. 

 

 

K bodu 7/ Príhovor novozvoleného starostu obce Mgr. Romana Lisického 

Novozvolený starosta obce Mgr. Roman Lisický predniesol svoj príhovor, v úvode ktorého 

zagratuloval novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva vo Svederníku. Upriamil 

pozornosť na spoločné ciele, zjednotenie a súdržnosť občanov a obecného zastupiteľstva pre 

volebné obdobie r. 2018 – 2022. 

 

 

K bodu 8/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Svederník 

Starosta  obce  predložil   poslancom  OZ  Návrh  programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

podľa pozvánky  zo  dňa 20.11.2018. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program 

rokovania OZ ako celok bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov,  ktorý bol  jednohlasne 

schválený  nasledovne:  

1.   Štátna hymna 

2.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných  

      10.11.2018 

5.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

6.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce 

7.   Príhovor novozvoleného starostu obce Mgr. Romana Lisického 

8.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

      Svederník 

9.   Voľba pracovných komisií – mandátová komisia 

                                                    - volebná komisia 

                                                    - návrhová komisia 

10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

      obce 

12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva 



13. Zastupovanie starostu 

14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadnutí obecného 

      zastupiteľstva 

15. Návrh uznesení 

 

 

K bodu 9/ Voľba pracovných komisií – mandátová komisia, volebná komisia, návrhová  

                  komisia 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zloženie pracovných komisií a to: mandátová, 

volebná a návrhová komisia. Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková oboznámila 

prítomných s úlohami uvedených komisií a ich potrebou zvolenia. Po diskusii poslancov 

k uvedenej téme nakoniec zvolili pracovné komisie na rokovaní obecného zastupiteľstva 

jednohlasne v nasledovnom zložení: 

Mandátová komisia: Ing. Eva Chrustová, Ing. Pavol Králik 

Volebná komisia: p. Eva Maťková, Ing. Roman Ďuračík 

Návrhová komisia: Ing. Peter Zajac 

 

 

K bodu 10/ Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

Mandátová komisia pristúpila k overeniu platnosti volieb a zlučiteľnosti funkcií. Skontrolovala 

vlastnoručne vypísané a podpísané „Vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie starostu obce“ a 

„Vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva“. Vyhlásenia odovzdali 

všetci prítomní novozvolení poslanci ako aj novozvolený starosta obce. Mandátová komisia 

preverila vyhlásenia a potvrdila platnosť voľby starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva. Skonštatovala, že starosta obce Mgr. Roman Lisický a poslanci Ing. Marián 

Beniač, Ing. Peter Zajac, Ing. Eva Chrustová, Ing. Pavol Králik, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva 

Maťková, p. Ján Štrba nezastávajú takú funkciu, ktorá by bránila výkonu mandátu starostu obce 

a poslanca obecného zastupiteľstva, nie sú v konflikte záujmov a všetci na základe 

odovzdaných vyhlásení spĺňajú zákonné podmienky pre výkon poslaneckého mandátu. 

 

 

K bodu 11/ Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie  

                    starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov má 

povinnosť zvoliť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce. Ing. 

Elena Šuteková – hlavná kontrolórka obce bližšie informovala prítomných o úlohách, ktoré 

vyplývajú tejto komisii. Poslanci spomedzi svojho radu jednohlasne zvolili predsedu a členov 

komisie nasledovne: 

Predseda: Ing. Marián Beniač 

Členovia: Ing. Eva Chrustová, p. Eva Maťková 

 

 

K bodu 12/ Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o komisiách, ktoré boli vytvorené v minulom 

volebnom období a o ich činnosti. Poukázal na úzku spoluprácu jednotlivých komisií 

s obecným zastupiteľstvom ako aj so starostom obce k úspešnému vyriešeniu jednotlivých 

problémových oblastí. Vyjadril svoj názor a predstavu o fungovaní jednotlivých komisií, aby 

sa celková práca predsedov a členov odzrkadlila v správnom fungovaní chodu obce, či už 

v oblasti finančného riadenia, kultúrnom a športovom živote, sociálnej oblasti, výstavbe 



a rozvoji obce a ostatných odvetví. 

Poslanci zodpovedne pristúpili k vytvoreniu komisií i samotnej voľbe členov, aby každý 

poslanec obecného zastupiteľstva mal možnosť sa prezentovať a využiť svoje poznatky 

a možnosti pomoci v tej oblasti, ktorú najlepšie pozná. Poslanec Ing. Peter Zajac navrhol 

rozdeliť doteraz fungujúcu kultúrno – športovú komisiu na komisiu športu a kultúrno – školskú. 

Túto možnosť rozdelenia potvrdila i hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková. Po vyjadrení 

svojich názorov poslanci jednohlasne zvolili a rozhodli nasledovne: 

 

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva 

Ing. Marián Beniač – predseda 

Ing. Peter Zajac – člen 

Ing. Pavol Králik – člen 

Ing. Roman Ďuračík – člen 

Ján Štrba - člen 

Ing. Peter Adamčík – člen (osloviť) 

Ing. Arch. Pavol Brna – člen (osloviť) 

 

Finančná komisia a správa majetku obce 

Ing. Eva Chrustová – predseda 

Ing. Marián Beniač – člen 

Ing. Peter Zajac - člen 

 

Kultúrno – školská komisia 

Ing. Roman Ďuračík – predseda 

Eva Maťková – člen 

Bc. Oľga Tomašcová – člen 

Mgr. Milan Mazúr – člen (osloviť) 

Mária Podhorová – člen (osloviť) 

 

Športová komisia 

Ing. Peter Zajac – predseda 

 Ján Štrba – člen 

Stanislav Bubník – člen (osloviť) 

Ing. Miloš Zaťko – člen (osloviť) 

 

Sociálno – zdravotná komisia a ochrana mládeže 

p. Eva Maťková – predseda 

Ing. Pavol Králik – člen 

Ing. Eva Chrustová – člen 

Bc. Oľga Tomašcová - člen 

 

 

Poslanci sa zhodli na tom, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po oslovení 

členov komisií, ktorí nie sú poslancami OZ budú jednotlivé súhlasiaci členovia – neposlanci 

doschválení. 

 

 

 

 

K bodu 13/ Zastupovanie starostu 



V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta 

obce Mgr. Roman Lisický poveril poslanca Ing. Petra Zajaca zastupovaním starostu obce, 

pričom on túto funkciu prijal. Zároveň mu odovzdal poverenie na zastupovanie starostu obce. 

 

 

K bodu 14/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadnutí  

                    obecného zastupiteľstva 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický požiadal prítomných poslancov, aby poverili zo svojich 

radov jedného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva vo výnimočnom prípade, ktorý môže nastať počas volebného obdobia. V zmysle 

§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení poslanci jednohlasne zvolili za povereného poslanca obecného 

zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva Ing. Evu Chrustovú. 

 

 

K bodu 15/ Návrh uznesení 

Návrhová komisia prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 16/ Záver 

Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce, starosta obce Mgr. Roman Lisický poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

. 

 

Vo Svederníku dňa 28.11.2018 

 

Zapísala: Ing. Mária Smrekovská                                         ......................................... 

 

 

 

 

Zápisnicu overili: 

 

Ing. Pavol Králik                                                                  .......................................... 

 

 

Ing. Eva Chrustová                                                               .......................................... 


