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Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drahovciach, ktoré sa konalo dňa 16.11.2022 

v zasadačke obecného úradu Drahovce 
 

 

1.  Úvodné náležitosti                                                                                                                                         

 

Na začiatku zasadnutia zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Drahovciach v priestoroch zasadačky obecného úradu otvoril 

a všetkých prítomných privítal starosta obce  Miroslav Ledecký. 

 

Starosta  obce  určil za zapisovateľku tohto a nasledujúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva 

v Drahovciach Varačkovú Máriu.  

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Kristeka Denisa a p. Surového Juraja. 

 

Starosta obce požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie Ing. Mihálikovú Eriku informovať o 

výsledkoch volieb. 

 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie v Drahovciach Ing. Miháliková Erika prečítala zápisnicu 

miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Zároveň 

skonštatovala, že voľby prebehli dôstojne, členovia komisií pracovali na vysokej úrovni 

a elektronické spracovanie výsledkov volieb prebehlo vysoko profesionálne a bezproblémovo.  

Novozvolenému starostovi obce Miroslavovi Ledeckému odovzdala osvedčenie o zvolení.  

 

Novozvolený starosta Miroslav Ledecký zložil zákonom predpísaný sľub starostu v súlade 

s ustanovením § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Sľub potvrdil 

svojim podpisom pod text sľubu. 

 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 

zákona o obecnom zriadení tak, že novozvolený poslanec Ing. Kristek Denis prečítal sľub poslanca a 

všetci novozvolení poslanci Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, 

Majtán Martin, Nitka Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter a Surový Juraj jednotlivo zložili 

sľub poslanca a potvrdili ho svojim podpisom pod text sľubu. 

 

Starosta obce Ledecký Miroslav skonštatoval, že sľub poslanca zložilo 9 poslancov a v súlade s 

ustanovením § 12 zákona o obecnom zriadení vyhlásil zasadanie za spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

 

2     Schválenie programu zasadania  

 

Starosta predložil na schválenie program zasadnutia: 

 

1. Úvodné náležitosti 

1.1  Otvorenie zasadnutia 

1.2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.3  Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu  
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1.5 Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba mandátovej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Príhovor novozvoleného starostu 

6. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce  

7. Určenie mesačného platu starostu 

8. Záver       

 

Hlasovanie  č. 1:  schválenie návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: -     

 

 

3.  Voľba mandátovej komisie 

 

Starosta:         

Úlohou mandátovej komisie je: 

a) overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, 

b) zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov, 

c) podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva 

 

Navrhol nasledovné zloženie mandátovej komisie: predseda: Majtán Martin, členovia Bednár Michal 

a Ing. Spišák Peter. 

 

Hlasovanie č. 2: zriadenie mandátovej komisie v zložení predseda Majtán Martin, členovia Bednár 

Michal a Ing. Spišák Peter, ktorej úlohou je: 

a) overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, 

b) zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov, 

c) podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI: - 

ZDRŽAL SA: -      

 

 

4.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

Starosta požiadal predsedu mandátovej komisie o správu. 

 

Predseda mandátovej komisie Majtán Martin: 

1. konštatoval, že  

 starosta obce predložil čestné vyhlásenie o nevykonávaní funkcií nezlučiteľných s funkciou 

starostu v súlade s § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, 
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 9 prítomných poslancov predložilo čestné vyhlásenia o nevykonávaní funkcií nezlučiteľných 

s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva v súlade s § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 

2. overil, že  

 starosta obce zložil sľub starostu a potvrdil ho svojim podpisom pod text sľubu starostu 

 všetci prítomní novozvolení poslanci zložili sľub poslanca a potvrdili ho svojimi podpismi 

pod text sľubu,  

čím boli splnené zákonom stanovené predpoklady a nič nebráni riadnemu fungovaniu obecného 

zastupiteľstva.    

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu mandátovej komisie na vedomie. 

 

 

5.  Príhovor starostu 

 

Starosta obce Ledecký Miroslav poďakoval voličom za účasť vo voľbách a najmä za prejavenú 

dôveru. Výsledky volieb ho prekvapili a dodali mu veľa vôle pokračovať naďalej zo všetkých síl 

v neľahkej starostovskej práci. V podstate bude pokračovať vo svojej predošlej činnosti, už je 

dostatočne oboznámený s pracovníkmi, s prácou úradu, takisto šesť poslancov je pokračujúcich. 

Starosta verí, že spolupráca bude na vysokej úrovni. Dnes sa napríklad na stretnutí na ministerstve 

dozvedel, že na projekt vodozádržných opatrení nedostaneme žiadne finančné prostriedky navyše, 

buď sa rozdiel doplatí z obecných zdrojov, alebo projekt nebudeme realizovať. To je prvý dôležitý 

bod rokovania pre poslancov na najbližšom pracovnom zasadaní. Takisto aj čo sa týka navýšenia cien 

na kanalizáciu, robí čo môže, každú chvíľu podáme žiadosť o navýšenie, verí, že to bude s pozitívnym 

výsledkom. Tieto nasledujúce štyri roky to bude boj o financie. Pred začiatkom tohto rokovania 

podpísal zmluvu o dotácii na detské ihrisko vo výške 50.000 EUR, realizovať sa bude na futbalovom 

štadióne. Práca starostu je náročná, ale keď vidí výsledky, dodáva mu to veľa síl a teší sa na 

spoluprácu s poslancami. 

 

 

6.  Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

 

Starosta požiadal o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku nakoľko z dôvodu budovania 

kanalizácie a prípravy ďalších projektov si dovolenku nemohol vyčerpať v lete. V súlade so 

zákonnými ustanoveniami si pokračujúci starosta dovolenku nemôže preniesť do ďalšieho volebného 

obdobia. 

 

Hlasovanie č. 3: schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce. 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

7.  Určenie mesačného platu starostu 

 

Pán Bednár Michal – predložil návrh poslancov na zvýšenie minimálneho platu starostu o 55 %. 

Pri vzájomnej diskusii poslanci zhodnotili doterajšiu činnosť a zásluhy starostu, bolo viacero 

návrhov, 55 % je návrh väčšiny poslancov. 
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Hlasovanie č. 4: OZ v Drahovciach schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 4 ods. 2 druhej vety 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov zvýšenie základného platu starostu obce Drahovce o 55 %, a to 

na jeho funkčné obdobie.  

 

ZA: Bednár Michal, Ing. Dzuro Róbert, Horúcka Martin, Ing. Kristek Denis, Majtán Martin, Nitka 

Ivan, Ing. Rusnák Rastislav, Ing. Spišák Peter, Surový Juraj (9) 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: -      

 

 

8.   Záver 

 

Starosta obce určil termín nasledujúceho zasadnutia na 7.12.2022, poďakoval poslancom a všetkým 

prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.  

 

 

 

V Drahovciach 16.11.2022                    

 

Zapísala: Varačková Mária .................... 

 

 

                                                                                                            ......................................... 

                                                                                                                    Ledecký Miroslav 

                                                                                                               starosta obce Drahovce 

 

 

 

Ing. Kristek Denis ..................................            Surový Juraj ....................................... 

                                          overovateľ                                                     overovateľ 

 


