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                                                   Zápisnica                                                                                 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 16.11.2022 

v Kordíkoch  

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny 

Program :    Slávnostná časť 

                      1.  Štátna hymna, otvorenie  

          2.  Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí 

                      3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Kordíky 

                      4.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce    

                             Kordíky 

                      5.   Príhovor novozvoleného starostu obce Kordíky 

                      Pracovná časť:                        

                      6 . Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

                      7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ Kordíky 

                      8.   Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva 

                     9.    Určenie platu starostovi 

                   10.    Určenie odmeny poslancom 

                   11.   Zastupovanie starostu obce Kordíky 

                   12.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní OZ 

                   13.   Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie  

                            starostu obce 

                    

Slávnostná časť:                                             

K bodu č. 1 : Po odznení štátnej hymny zahájil obecné zastupiteľstvo starosta obce Ján 

Záchenský a privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí OZ obce Kordíky.  

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

tretia veta zákona zvolať do 30 dní od konania volieb do samosprávy obcí. 
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K bodu č. 2:  Starosta obce vyzval podpredsedu miestnej volebnej komisie Jána Bíreša, aby 

oboznámil prítomných o výsledku volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, ktoré 

sa konali dňa 29.10.2022. Podpredseda prečítal výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 

a odovzdal slovo starostovi. 

K bodu č. 3:   Podpredseda volebnej komisie vyzval starostu obce k aktu zloženia sľubu 

starostu obce. Sľub zložil novozvolený starosta Ján Záchenský v zmysle § 13 ods. 2 Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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.“ Zloženie sľubu potvrdil svojim podpisom pod text sľubu 

napísaný na osobitnom liste. Po podpísaní sľubu podpredseda miestnej volebnej komisie mu 

odovzdal osvedčenie o zvolení. 

K bodu č. 4:  Starosta obce vyzval novozvolených poslancov na zloženie sľubu poslancov 

v zmysle § 26 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

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. „ 

Zloženie sľubu potvrdili svojim podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom liste. Po 

podpísaní sľubu podpredseda miestnej volebnej komisie odovzdal poslancom OZ osvedčenia 

o zvolení. Starosta obce zablahoželal všetkým novozvoleným poslancom OZ. 

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

rokovať a je schopné uznášať sa. 

K bodu č. 5: Novozvolený starosta obce Ján Záchenský predniesol svoj príhovor, v úvode 

ktorého zagratuloval novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Spomenul 

uskutočnené projekty v uplynulom volebnom období a spomenul aj nové plány do budúceho 

volebného obdobia. 

Pracovná časť: 

K bodu č. 6: Starosta obce určil za overovateľov zápisnice OZ Ing. Petru Polončíkovú a Mgr. 

Barboru Bírešovú. Za zapisovateľku zápisnice OZ určil pracovníčku obecného úradu Ivetu 

Tučekovú.  

 

K bodu č. 7:  Starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu ustanovujúceho 

zasadnutia OZ podľa pozvánky. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili program 

rokovania OZ ako celok bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov nasledovne: 
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1.   Štátna hymna, otvorenie 

2.  Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí 

3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Kordíky 

4.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce    

       Kordíky 

5.   Príhovor novozvoleného starostu obce Kordíky 

6 . Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ Kordíky 

8.   Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva 

9.    Určenie platu starostovi 

10.    Určenie odmeny poslancom 

11.   Zastupovanie starostu obce Kordíky 

12.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní OZ 

13.   Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie  

          starostu obce 

 

K bodu č. 8:  Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o komisiách, ktoré boli 

vytvorené v minulom volebnom období. Vyjadril svoj názor o fungovaní komisií a navrhol 

poslancom, aby sa poslanci OZ dohodli, ktoré komisie sa vytvoria na toto volebné obdobie 

a navrhli predsedu komisií z radou poslancov. Po spoločnej debate sa prítomní poslanci 

rozhodli takto: 

Poriadková komisia: 

Ján Donoval – predseda 

Finančná komisia a správa majetku obce komisia: 

Ing. Petra Polončíková – predseda 

Stavebná komisia: 

Štefan Holbík – predseda 
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Kultúrno - športová komisia: 

Mgr. Barbora Bariaková PhD. – predseda 

Do budúceho zastupiteľstva si predsedovia komisií navrhnú členov komisií z radov občanov. 

K bodu č. 9:  Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky v súlade s 11§ ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce 

Kordíky Jánovi Záchenskému v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2021 a násobku 

podľa tabuľky uvedenej v § 4 ods. 1 uvedeného zákona + 25% navýšenie platu starostu 

v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

K bodu č. 10:  Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva sa rozhodli robiť 

volenú funkciu poslancov obecného zastupiteľstva bez nároku na odmenu. 

K bodu č. 11:  V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov starosta obce Ján Záchenský poveril poslanca Dušana Tučeka zastupovaním 

starostu obce, pričom on túto funkciu prijal. 

K bodu č. 12:  Starosta obce Ján Záchenský 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 Dušana Tučeka. 

 

K bodu č. 13:  Obecné zastupiteľstvo podľa č. 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 .Poslanci spomedzi svojho radu zvolili predsedu a členov komisie 

nasledovne: 

Predseda: Dušan Tuček 

Členovia: Mgr. Barbora Bírešová Phd., Štefan Holbík 

Dátum nasledujúceho obecného zastupiteľstva určili na 09.12.2022. 

Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva 

a hosťom za účasť a ukončil toto zasadnutie. 
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V Kordíkoch 16.11.2022 

Zapisovateľka zápisnice: Iveta Tučeková 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Petra Polončíková 

 

                                              Mgr. Barbora Bírešová 

 

                                                                                                              

                                                                                                             Ján Záchenský 

                                                              starosta obce 


