
 Z á p i s n i c a 
 

z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zasadnutia 
konaného dňa  4. decembra 2018 

 
 
Prítomní:    podľa  prezenčnej listiny                            
 
 
Program : 
 
1.   Úvodné záležitosti        
           
       a/  Otvorenie zasadnutia. 
       b/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
       c/  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

      a  odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej  starostke a poslancom 
      novozvoleného  obecného zastupiteľstva                 
 d/  Zloženie sľubu novozvolenej  starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva  
 e/  Vystúpenie novozvolenej starostky obce 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3.  Poverenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
       zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. zákona č.369/1990 Zb. 
4.  Poverenie poslanca, ktorý bude zastupovať starostku obce  
5.  Voľba návrhovej komisie 
6.  Zriadenie komisii obecného zastupiteľstva 
7.  Poverenie poslancov výkonom sobášiacich a podpisovými vzormi  
8.  Určenie platu starostky obce 
9.  Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
K bodu 1 a/ 
 
           
           Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril  zástupca starostu obce Peter 
Minďar. Privítal novozvolenú starostku,  novozvolených poslancov a hostí. Hneď v úvode 
zasadnutia odznela štátna hymna Slovenskej republiky. Po odohratí štátnej hymny oboznámil 
zástupca obce s navrhovaným programom rokovania. 
 
 
     b/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
  Zástupca starostu obce  určil za zapisovateľku  Libušu Lucikovú .     
 
 
             
 



 
      c/  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva   
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom. 
 
 
      Zástupca starostu obce odovzdal slovo zapisovateľke miestnej volebnej  komisie  p. 
Lucikovej, ktorá oboznámila  prítomných  s výsledkami komunálnych volieb na voľbu starostu 
obce, aj na voľby do obecného zastupiteľstva. Ing. Anna Huňarová sa vzdala  mandátu poslanca 
obecného zastupiteľstva podľa § 11 odseku 2 písm..c zákona č.369/1990 Z z. nakoľko bola dňa 
28.11.2018 Radou školy pri ZŠ s MŚ v Radvani nad Laborcom zvolená za riaditeľku školy  
        
       Za starostku  obce bola zvolená : Jana Svičinová  s počtom platných hlasov 197 
 
 
       Za  poslancov   boli zvolení   :    Ing. Peter Čeremeta     
                                                            Ing. Patrik Sopirjak 
                                                                    Ivan Hnat 
                                                                    Anna Godová 
                                                                    Peter Minďar 
                                                                    Anna Knapová 
                                                                    Erich Platko 
 
Po informovaní  odovzdala p. Luciková  novozvolenej starostke a poslancom obecného 
zastupiteľstva osvedčenia o zvolení. 
 
         d/ Zloženie sľubu novozvolenej starostky 
 
         Po odovzdaní osvedčení zložila novozvolená starostka sľub starostu, ktorý prečítala 
a potvrdila svojim podpisom na osobitnom liste.      
 
        Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  zložili  novozvolení poslanci 
v abecednom poradí : 
 
                                                               Ing. Čeremeta  Peter 
                                                                       Godová Anna 
                                                                       Hnat  Ivan 
                                                                       Knapová Anna 
                                                                       Minďar  Peter 
                                                                       Platko  Erich 
                                                               Ing. Sopirjak Patrik 
      
 Po zložení sľubu  vystúpila pani starostka so svojím príhovorom. 
 
K bodu 2/ Schválenie programu zasadnutia. 
 
      Novozvolená starostka obce overila či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať 
sa. Konštatovala, že na zasadnutí  je prítomných 7 poslancov , obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné 
 
    Za overovateľov zápisnice boli určení  :  Anna Godová, Ivan Hnat 



     
Starostka obce oboznámila  prítomných poslancov  s navrhovaným programom v zmysle zaslanej 
pozvánky. Návrh programu zasadnutia predložila na hlasovanie. 
  
Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing. Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna Godová, 
                                                   Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak, Erich Platko. 
                                                   Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 
  
K bodu 3/  Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
     Starostka obce navrhla Ing. Sopirjaka Patrika, ktorý bude poverený zvolávaním a vedením 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,ods.5 piata veta 
a ods.6 šiesta veta zákona SNR  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing.Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna  Godová, 
                                                   Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak, Erich Platko. 
                                                   Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 
 
K bodu 4/  Poverenie poslanca , ktorý bude zastupovať starostku obce 
 
      Starostka navrhla za zástupcu obce  poslanca Ing. Čeremetu Petra, ktorý získal vo voľbách  
najviac hlasov.  Ing. Čeremeta Peter  sa vyjadril, že je zaneprázdnený   pracovnými 
povinnosťami navrhuje, aby uvedenú funkciu vykonával aj naďalej p. Peter Minďar nakoľko 
zastupoval obec po smrti starostu obce. 
 
Hlasovanie: Za 6 poslancov -  Ing. Peter Čeremeta, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová, 
                                                  Peter Minďar, Erich Platko 
                                                  proti: 0 
                                                  zdržal sa :  Ing. Patrik Sopirjak  
 
K bodu 5/ Voľba členov návrhovej komisie 
 
     Starostka navrhla za členov návrhovej komisie: Ing. Patrik Sopirjak, Erich Platko, 
 
Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing.Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna  Godová, 
                                                   Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak, Erich Platko. 
                                                   Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 
 
K bodu 6/  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 
  
       Starostka obce informovala, že v zmysle zákona bude zriadená komisia na ochranu 
verejného záujmu. V tejto komisii musia byť zastúpené všetky politické strany, ktorých kandidáti 
boli zvolení za poslancov  obecného zastupiteľstva a komisia musí mať minimálne troch členov 
 
Z poslancov boli navrhnutí:  Ing. Čeremeta, Anna Godová, Erich Platko, 
 
Za predsedu bol  navrhnutý: Ing. Peter Čeremeta  
Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing.Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna  Godová, 
                                                   Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak, Erich Platko. 



                                                   Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 
 
 
 
 K bodu 7/  Poverenie poslancov výkonom sobášiacich a podpisovými vzormi 
 
 Starostka navrhla poslancov poverených výkonom sobášiacich : Ing. Peter Čeremeta 
                                                                                                          Peter Minďar 
 
 Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing.Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna  Godová, 
                                                    Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak, Erich Platko. 
                                                    Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 
 
 
 Starostka obce navrhla poslancov poverených podpisovými vzormi: Peter Minďar 
                                                                                                                Anna  Knapová 
 
 
 Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing.Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna  Godová, 
                                                    Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak, Erich Platko. 
                                                    Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 
 
 K bodu 8/   Určenie platu starostky obce 
 
Starostka navrhla v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov navrhla základný plat  
/ priemerná mzda  x koeficient podľa počtu obyvateľov/   
 
Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing.Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna  Godová, 
                                                   Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak, Erich Platko. 
                                                   Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 
 
K bodu 9/ Diskusia 
                                                                          
Poslanci sa dotazovali či sa bude robiť Mikuláš, Silvester, či zabíjačka. 
Mikuláš sa bude robiť tak ako po minulé roky, darčeky  pre deti budú odovzdané v cerkvi. 
Starostka obce zdôraznila, že najbližšie zasadnutie bude 14.decembra 2018 na ktorom budú 
prejednávané  ďalšie záležitosti. 
 
Do diskusie sa prihlásil aj občan Bednařik, ktorý sa pýtal pani starostky, že ktorým dňom 
vykonáva funkciu starostky, doporučuje zápisnice obecného zastupiteľstva  vyhotovovať 
obšírnejšie nie  stručné. 
Starostka odpovedala, že  dnešným dňom sa stáva starostkou a zápisnice budú obsahovať 
požadované náležitosti. 
 
K bodu 10/  Návrh na uznesenie 
Poslanec Ing. Patrik Sopirjak predniesol návrh  uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia. 
Hlasovanie:  Za 7 poslancov -  Ing.Čeremeta, Peter Minďar, Ivan Hnat, Anna  Godová, 
                                                   Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak, Erich Platko. 
                                                   Proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 



 
K bodu 11 /  Záver 
    
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na  ustanovujúcom zasadnutí. 
Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia poďakovala ešte raz všetkým  za účasť 
a zasadnutie ukončila o 18.00 hodine. 
 
 
V Radvani nad Laborcom,  7. decembra 2018 
       
                              
 
 Zápisnicu vyhotovila Libuša Luciková               ...........................................................          
    
 
Overovatelia:                                                           ............................................................ 
               
                                                                                 .............................................................      
 
 
Starostka obce                                                          ...........................................................                              


