
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OcZ/ 
konaného dňa 5. decembra 2018 v Dlhom Poli 

 

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

Ad 1. a 2 

Po vypočutí si Slovenskej hymny starostka obce otvorila ustanovujúce OcZ po komunálnych 

voľbách, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 a privítala všetkých prítomných.  

 

Ad 3. 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Ing. Moniku Ďuráčikovú 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Marta Boráková a Ingrid Letková 

 

Ad 4. 

Následne starostka obce odovzdala slovo Sláve Gabrišovej, predsedkyni miestnej volebnej 

komisie /MVK/, ktorá prítomných oboznámila s výsledkami komunálnych volieb.  

 

Ad 5. 

Nasledovalo skladanie sľubov a odovzdávanie osvedčení. Prvá zložila sľub starostu obce 

novozvolená starostka Ing. Dana Veveričíková. Sľub prečítala a podpísala. Predsedkyňa MVK 

jej odovzdala Osvedčenie.  

 

Ad 6. 

Starostka obce prečítala sľub poslancov OcZ. Títo potom v abecednom poradí sľub podpísali 

a prevzali si osvedčenia od predsedkyne MVK. 

Poslanci v abecedom poradí: Ing. Marta Boráková, Ing. Rastislav Dančík, Roman Ďuráčik, 

Mgr. Martina Ďurčová, Ing. Tibor Gajdošík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf 

Králik, Ingrid Letková. 

 

Ad 7. 

Novozvolená starostka obce Ing. Dana Veveričíková predniesla príhovor a zagratulovala 

zvoleným poslancom. 

 

Ad 8. 

Bol schválený program ustanovujúceho OcZ.  

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Ad 9. 

Boli určené poslanecké obvody. Poslanci boli oboznámení s rozdelením poslaneckých obvodov 

a každý obdržal zoznam svojho obvodu, v ktorom bude celé volebné obdobie pracovať. 

Zoznam priložený. 

 

Ad 10. 

Voľba pracovných komisií, určenie náplne ich práce a voľba predsedov a členov. 

 

Mandátová komisia: Ing. Marta Boráková, Mgr. Martina Ďurčová, Roman Ďuráčik 

Volebná komisia: Ing. Rastislva Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Ingrid Letková 

Návrhová komisia: Emília Hrivíková, Anna Hecíková, Mgr. Rudolf Králik 



 

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

 

Ad 11. 

Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov OcZ a zlučiteľností ich funkcií. Starostka 

obce a poslanci OcZ podpísali čestné vyhlásenia o nezlučiteľnosti funkcií v zmysle Zákona 

o obecnom zriadení. 

Mandátová komisia preverila čestné vyhlásenia a skonštatovala, že ani starostka ani poslanci 

nie sú v konflikte záujmov. 

 

Ad 12. 

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

predsedu komisie bola zvolená Ing. Marta Boráková a za členov Emília Hrivíková a Mgr. 

Rudolf Králik. 

 

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Ad 13.  

Nasledovalo zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich práce a voľba č ich členov 

a predsedov.  

Na návrh starostky obce boli vytvorené a schválené nasledovné komisie OcZ: 

- Komisia pre výstavbu a životné prostredie 

- Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie 

- Finančná a sociálna komisia 

 

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Za predsedov a členov komisií boli zvolení títo poslanci: 

 

- Komisia pre výstavbu a životné prostredie: predseda - Ing. Tibor Gajdošík, členovia 

– Roman Ďuráčik, Mgr. Rudolf Králik 

- Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie: predseda – Mgr. Martina Ďurčová, 

členovia – Ingrid Letková, Ing. Rastislav Dančík 

- Finančná a sociálna komisia: predseda – Emília Hrivíková, členovia – Ing. Marta 

Boráková, Anna Hecíková 

 

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Starostka obce ďalej uviedla, že ak by poslanci mali vedomosť o niekom z občanov, ktorí by 

chceli pracovať v týchto komisiách, tak sa na budúcom OcZ môžu doplniť.  

 

Ad 14. 

Za zástupcu starostky obce starostka Ing. Dana Veveričíková poverila poslanca Ing. Tibora 

Gajdošíka, ktorý toto poverenie prijal a poďakoval jej za prejavenú dôveru. 

 

Ad 15. 

Poslanci OcZ jednohlasne schválili za sobášiacu Ing. Danu Veveričíkovú a Ing. Martu 

Borákovú, sobášnu miestnosť v zasadačke OÚ a sobášne dni – štvrtok a sobotu. 

 



Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Ad 16. 

Poverenie poslanca OcZ na zvolávanie a vedenie zasadaní OcZ – poslanci poverili Ingrid 

Letkovú na zvolávanie a vedenie zasadnutí OcZ v prípadoch § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Ad 17. 

Určenie platu starostu obce. Ing. Viera Blažeková – kontrolórka obce predniesla informácie 

o zmene zákona o plate starostu obce. Informovala prítomných o zvýšení koeficientu podľa 

počtu obyvateľov na 2,2 %.  

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 poslanci schválili navýšenie 

platu starostky obce o 60 % v zmysle § 4 ods. 2. 

 

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Taktiež poslanci schválili preplatenie zostatku dovolenky starostke Ing. Dane Veveričíkovej, 

ktorá činí 22 dní. 

 

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Ad 18. 

Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenia. 

 

Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov. 

 

Ad 19. 

Na záver starostka obce informovala prítomných o predbežnom termíne ďalšieho zasadnutia 

OcZ a poďakovala im za účasť. 

 

 

 

Dlhé Pole, dňa 6.12.2018 

 

 

 

Zapísala: Ing. Monika Ďuráčiková 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                        Ing. Marta Boráková       .......................................... 

  

                                                                       Ingrid Letková                ...........................................            

 

                .    

                      


