
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

 

Z 1. USTANOVUJÚCEHO  ZASADNUTIA OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO 22.11.2022 
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ZH/LU:   A-10      Číslo:       266/2022 

 

 

 

 

 

 

O b e c  

M a l é   V o z o k a n y 
 



Prílohy 

 
P.č. Došlo Obsah Počet listov Poznámka 

dňa od koho odos. ulož. 
1.   Zápisnica z  rokovania 1. Ustanovujúceho 

OZ konaného dňa 22. 11. 2022 
 5  

2.   Príloha č. 1 
Uznesenia 

 4  

3   Priloha č. 2 

Pozvánka 

6 e-

mailom 
1  

4.   Príloha č. 3 

Prezenčná listina 

 2  

5.   Priloha č. 4  

Správa volebnej komisie 

 2  

6.   Priloha č. 5 

Návrh na uznesenie+ tabuľka hlasovania 

 4+1  

7.   Prílioha č. 6 

Sľub starostu 

 1  

8.    Príloha č. 7 

 Sľub poslancov 

 1  

9.   Príloha č. 8  

Príhovor novozvolenej starostky 

 1  

10.   Priloha č. 9  

Zoznam dôchodcov 

   

11.   Príloha č. 10 

Pozvánky- odoslané elektronicky 

 6  

12.   Príloha č. 11 

Správa mandátovej komisie 

 1  

13.    Príloha č 12 

Čestné prehlásenia 

 6  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a  

 z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Malé Vozokany, ktoré sa konalo 

dňa 22. novembra 2022 

K bodu 1. 

 
     Rokovanie 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvorila  starostka obce Mgr. Jana 

Ďurčeková, ktorá určila zapisovateľku: p. Andreu Meliškovú. 

Predsedníčka  miestnej volebnej komisie p. Mária Valkovičová prečítala výsledky volieb 

(príloha č.1). 

 Po zložení sľubu starostu, prijatí osvedčenia z rúk predsedu miestnej volebnej komisie a 

prevzatí insignií, viedla ďalej zastupiteľstvo novozvolená starostka Mgr. Jana Ďurčeková  

➢Vystúpenie starostky obce- príhovor 

➢Zloženie sľubu poslancov OZ 

Odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancov OZ predsedom miestnej  volebnej komisie. 

2.   Určenie overovateľov zápisnice,  

3.   Schválenie členov návrhovej komisie 

4.   Schválenie členov mandátovej komisie 

 

K bodu 2. 
Za overovateľov boli navrhnutí a schválení: Jozef Valkovič, Štefan Valkovič  

Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí: Jozef Valkovič, Ľubomír Lavo 

 

K bodu 3.  
   Schválenie členov návrhovej komisie 

Za členov návrhovej komisie, ktorí spracujú návrh na uznesenie, Za členov návrhovej komisie 

boli navrhnutí a schválení: Štefan Kováč, Denisa Šabíková 

 

 K bodu 4./ 
Schválenie programu novej starostky 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili  5  členovia OZ.  Starostka konštatovala, že  

zastupiteľsvo je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.    

Predložila návrh  programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

     Nakoľko   členovia OZ nemali žiadne zmeny  alebo doplnky do programu, dala za program 

hlasovať.  Hlasovaním bol   schválený nasledovný program:  

• Voľba zástupcu starostu 

• Zriadenie komisií, 

•  Voľba ich predsedov 

• Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ podľa §12 ods. 2, 

ods.3, ods.5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení platných zmien 

a doplnkov 

• Rôzne- Vianočné poukážky, Vianočné trhy v obci 

• Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce 

• Návrh na uznesenie 

• Záver 

 

 



K bodu 5./ 

Voľba zástupcu starostu 
Na základe novely zákona NR SR č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení  v znení platných 

zmien a doplnkov § 13b ods. 1. zástupcu starostu nevolí obecné zastupiteľstvo, ale touto 

úlohou poveruje starosta. 

Úlohou zastupovaním  starostu starostka Mgr. Jana Ďurčeková poveruje p. poslanca Jozefa 

Valkoviča 

 

K bodu 6./ 

Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 
a) Finančná, Správa obecného majetku a školstva- Štefan Valkovič 

b) Komisia výstavby územného plánovania a ochrany verejného poriadku- 

Ľubomír Lavo 

c) Komisia pre sociálne veci, mládež, kultúru a šport-Denisa Šabíková,  

d) Komisia  na ochranu verejného záujmu- Štefan Kováč 

- Každá komisia bude mať 3 členov- na ďalšom zastupiteľstve 

predložia predsedovia svoje návrhy 

Za návrh hlasovali 5 poslanci. Návrh bol členmi OZ schválený. 

     

K bodu 7./ 

 
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ podľa § 12 ods. 2, 

ods.3, ods.5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá 

ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je 

prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho 

ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 

 

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, 

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 

jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej 

vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. 

Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 



(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku 

zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom. 

Navrhnutý bol Ľubomír Lavo  

Za návrh hlasovali 4 poslanci. 1sa zdržal hlasovania. Návrh bol 4 členmi OZ schválený. 

  

 

K bodu 8./ 

Rôzne 
- Vianočné poukážky pre dôchodcov 10 €- prerokované, schválené 5-mi poslancami 

- Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce- prerokované a schválené na 14.1.2023 

v KD- 5-mi poslancami 

- Vianočné trhy- v KD- realizácia 3.12.2022 Záhradným centrom v Malých Vozokonach- 

pani Dubcová- 5- mi poslancami a Mikuláša 06.12.2022 

 

K bodu 10./ 

 Návrh na uznesenie 
V tejto časti rokovania predseda návrhovej komisie p. Denisa Šabíková predložila návrh na 

uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malé Vozokany 

     

K bodu 11./ 

Záver 
Starostka poďakovala všetkým členom OZ a hosťom za účasť a ukončila 1. zasadnutie OZ. 

 

Overovatelia zápisnice :     Zapisovateľ: 
 

1. Jozef Valkovič     Andrea Melišková  
            

2. Štefan Valkovič      Starostka obce Malé Vozokany 
 Mgr. Jana Ďurčeková 

 

 


