
 
 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 25.11.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených. 

Zapisovateľ: Ing. Lucia Lajčinová 

Program:   

1/ Otvorenie 

     Vykoná:  doterajší starosta obce 

2/  Určenie zapisovateľa zápisnice 

       Vykoná: doterajší starosta obce 

3/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Hradište a odovzdanie    

      osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva 

      Vykoná: predseda miestnej volebnej komisie 

 4/ Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií 

 5/ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Hradišti 

 6/ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie 

overovateľov zápisnice 

 8/ Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 9/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch  

     podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

     predpisov 

 10/ Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu (úst.z.357/2004 Z.z.), návrh na 

zriadenie a voľba predsedu komisie                                                               

 11/ Určenie platu starostu  

      Vykoná: hlavný kontrolór obce 

 12/ Rôzne 

 13/ Návrh - Uznesenie 

 14/ Záver 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

K bodu 1/ 

Starostka otvorila ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hradišti, ktoré sa 

konalo v stanovenej   lehote – podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,   po   vykonaných   

voľbách  do  orgánov samosprávy obcí, na ktorom   v prvej časti  bude  podaná   informácia  

o  výsledkoch  volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení  o zvolení  

novozvolenému  starostovi obce a  poslancom  novozvoleného  obecného  zastupiteľstva  a tiež   

zloženie  sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 

            Na ustanovujúcom zasadnutí sa vykoná zhodnotenie a realizácia volebných výsledkov, 

ktoré boli  dosiahnuté v komunálnych  voľbách, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022 do 

orgánov samosprávy našej obce a  zloženie sľubu zvoleného starostu obce a zvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý je predpokladom  ujatia sa výkonu  funkcií 

v orgánoch samosprávy našej obce. 



 
 

             Starostka na ustanovujúcom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Hradišti privítala 

všetkých poslancov  - doterajších i novozvolených a ostatných zúčastnených.  

 

K bodu 2/  

             Za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určila 

Ing. Luciu Lajčinovú, zamestnankyňu obecného úradu.  

 

K bodu 3/  

Starostka požiadala predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Alexandru Schmidtovú, 

aby ustanovujúce obecné zastupiteľstvo oboznámila s výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy našej obce a súčasne zvolenému starostovi a poslancom OZ odovzdala osvedčenia 

o zvolení.  

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Pri voľbách 

do orgánov samosprávy obcí pracovala 6-členná miestna volebná komisia. V obci bol zriadený 

1 volebný obvod, v ktorom pracovala  1 okrsková volebná komisia (miestna volebná komisia). 

 

Celkovo bolo zapísaných 193 voličov. 

Volieb za zúčastnilo 124 voličov, čo prestavuje 64,24 %. 

 

Za starostu/ku obce Hradište bol/a zvolený/á: 

Číslo 

kandid. na 

hl. lístku 

Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1.  Nataša Iskrová SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA, 

HLAS – SOCIÁLNA DEMOKRACIA 

103 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných hlasov: 

Číslo 

voleb. 

obvod

u 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie 

alebo koalícia, ktorá kandidáta 

navrhla alebo nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1. 1. Juraj Ozdinec SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA 94 

1. 2. Pavol Čičmanec SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA 89 

                                                           
 

 
 

 



 
 

1. 3. Bc. Zlatica Melichová SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA 85 

1. 4. Dušan Lajčin SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA 85 

1. 5. Nikola Mičodová SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA 49 

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu 

získaných hlasov: 

Číslo 

voleb. 

obvod

u 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla 

alebo nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1. 1. Juraj Suja KOTLEBOVCI – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE 

SLOVENSKO 

43 

 

Starostka sa predsedovi miestnej volebnej komisie poďakovala za podanú správu 

a odovzdanie osvedčení o zvolení. 

K bodu 4/ 

             Ďalším bodom prvej časti programu ustanovujúceho zasadnutia OZ bolo zloženie 

sľubu zvoleného starostu obce. Všetci prítomní pri skladaní sľubu povstali. Starostka úspešne 

zložila sľub a ujala sa funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie. 

K bodu 5/  

             Ďalším bodom prvej časti programu ustanovujúceho zasadnutia OZ bolo zloženie 

sľubu zvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci prítomní pri skladaní sľubu 

povstali. Poslanci zložili sľub, a tým sa ujali výkonu funkcie poslancov OZ na nasledujúce 

volebné obdobie. 

K bodu 6/ 

             Starostka vystúpila k úlohám v nasledujúcom volebnom období. Príhovor smerovala 

k doterajším poslancom aj novozvoleným a poďakovala im za doterajšiu prácu. Informovala 

poslancov aké projekty sa urobili, čo je ešte rozrobené a čo je plánom budúcnosti. Aktuálne sa 

dokončuje autobusová zastávka, v hornej časti obce prebehla rekonštrukcia studne „Cigánka“ 

a zabudoval sa kamerový systém. Dňa 10.12.2022 je naplánovaná Mikulášska párty pre deti.                                           

K bodu 7/ 

              V tomto bode bolo schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Všetci poslanci program jednohlasne schválili. 

Hlasovali: 

                                                           
 

 



 
 

Za 5: Pavol Čičmanec, Dušan Lajčin, Bc. Zlatica Melichová, Nikola Mičodová, Juraj Ozdinec 

Proti 0 

Zdržali sa 0 

        Overovateľmi zápisnice sa stali: Bc. Zlatica Melichová, Juraj Ozdinec 

K bodu 8/ 

Starostka oznámila na zasadnutí svoje poverenie na zastupovanie starostky. Týmto 

poveruje k zastupovaniu starostky obce Bc. Zlaticu Melichovú, ktorá poverenie na 

zastupovanie prijala. 

K bodu 9/  

            Po predbežných konzultáciách s novozvolenými poslancami navrhla starostka, aby 

poslanec Pavol Čičmanec bol poverený  oprávnením  zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch  predpokladaným zákonom o obecnom zriadení:  

- § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz 

za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, 

- § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,  

- § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. 

     Uvedené úlohy plní poverený poslanec za predpokladu, že nie je starostom obce 

poverený zástupca starostu, resp. zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne uvedené 

úlohy plniť. 

        Nikto nemal iný návrh.  

Hlasovali: 

Za 4: Dušan Lajčin, Bc. Zlatica Melichová, Nikola Mičodová, Juraj Ozdinec 

Proti 0 

Zdržali sa 1: Pavol Čičmanec 

K bodu 10/    

             V tomto bode bola potrebná voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu 

v zložení najmenej 3 poslanci, z ktorých bolo potrebné určiť predsedu. Členmi sa stali: Dušan 

Lajčin, Juraj Ozdinec, Nikola Mičodová. Predseda: Nikola Mičodová. 

Hlasovali: 

Za 5: Pavol Čičmanec, Dušan Lajčin, Bc. Zlatica Melichová, Nikola Mičodová, Juraj Ozdinec 

Proti 0 

Zdržali sa 0 

 



 
 

K bodu 11/  

           K určeniu platu starostu vyzvala starostka hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla 

návrh. 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 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami určuje obecné zastupiteľstvo plat 

starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a 1,65 

násobku mesačný plat pri plnom pracovnom úväzku v sume 1 999,00 eur s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu. 

Čičmanec navrhol zvýšenie platu o 20%. Melichová súhlasila so základným platom.  Ostatní 

poslanci sa nevyjadrili. Poslanci hlasovali za základný plat, ktorý bol schválený. 

Hlasovali: 

Za 4: Dušan Lajčin, Bc. Zlatica Melichová, Nikola Mičodová, Juraj Ozdinec 

Proti 0 

Zdržali sa 1: Pavol Čičmanec 

K bodu 12/ 

 V tomto bode sa rozhodlo, že obec nebude zriaďovať obecnú radu. 

Hlasovali:  

Za 5: Pavol Čičmanec, Dušan Lajčin, Bc. Zlatica Melichová, Nikola Mičodová, Juraj Ozdinec 

Proti 0 

Zdržali sa 0 

K bodu 13/  

Zapisovateľka predniesla návrh uznesení zo zasadnutia, ku ktorému nemali poslanci 

žiadne pripomienky.  

K bodu 14/  

            Starostka sa všetkým poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.  

 

Overovatelia: 

Bc. Zlatica Melichová    .............................................. 

Juraj Ozdinec                  .............................................. 


