
Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.11.2022 

v zasadačke OcÚ 
 

Program: 
 
1. Úvodné náležitosti:  

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecnéhozastupiteľstva.1 

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

6. Určenie platu starostu obce. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 
 
 
1. Úvodné náležitosti:  
 
a) Otvorenie zasadnutia.  
Zasadnutie OZ v Danišovciach otvoril zástupca starostu obce Ľubomír Majko a  privítal 
poslancov OZ, HK obce, hostí a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. Program bol 
jednohlasne odhlasovaný prítomnými poslancami. 
 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
Zapisovateľka: Gabriela Vernarská 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ľuboslava Ambrozová, Ing. Henrich Rímsky 
 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva. 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila poslancov s výsledkami komunálnych 
volieb konaných dňa 29.10.2022 podľa zápisnice odovzdanej na Okresný úrad v Spišskej 
Novej Vsi 
 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
Zástupca starostu odovzdal novozvolenému starostovi insignie. Novozvolený starosta obce 
zložil sľub, ktorý následne podpísal a zároveň mu predsedníčka MVK odovzdala Osvedčenie 
o zvolení starostu. 
 
 
 



e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
Poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub, ktorý nahlas prečítala Mgr. Ľuboslava 
Ambrozová, ktorý poslanci obecného zastupiteľstva  podpísali. Následne im predsedníčka 
MVK odovzdala Osvedčenia o zvolení. 
 
f) Vystúpenie starostu.  
Starosta obce oboznámil novozvolených  poslancov s plánom na volebné obdobie 2023-2026. 
Zároveň oslovil novozvolených poslancov, aby spolupracovali a boli nápomocní. 
 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia. 
 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce navrhol poslanca Ing. Henricha Rimského,  aby bol oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia OZ v prípade neprítomnosti starostu obce. Poslanci OZ jednohlasne 
súhlasili. Zároveň starosta obce navrhol aby jeho zástupcom bol poslanec Miroslav 
Dobranský, s čím poslanci jednohlasne súhlasili. 
 
4. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady. 
Obecné zastupiteľstvo nezriaďuje obecnú radu. 
 
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  
Poslanci OZ zriadili komisiu na ochranu verejného záujmu, kde sú členmi všetci poslanci. 
 
6. Určenie platu starostu obce. 

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 v rozsahu určenom 
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  mesačný plat starostu 
Mgr. Ján Olekšák v zmysle zákona. 
 
7. Diskúsia. 
Novozvolený starosta obce požiadal poslancov OZ o spoluprácu pri vianočnej výzdobe 
a organizovaní Mikuláša v obci. 
 
8. Záver. 
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadanie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ján Olekšák 
Starosta obce 

 
Zapísala:         Gabriela Vernarská                                   ....................................................... 
 
Overovatelia:   Mgr. Ľuboslava Ambrozová                    ....................................................... 
 
                         Ing. Henrich Rímsky                                ........................................................ 
 
 


