
                                                                 Zápisnica  

z 1. ( ustanovujúceho ) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica, konaného  

v zasadačke OÚ dňa 25.11.2022.  

 

Prítomní:   Radoslav Ďuroška- starosta obce 

                    Milan Mizera – poslanec Oz 

                    Martin Kuchta- poslanec OZ 

                    Anna Ďuratná-poslanec OZ 

                    Lukáš Turčák-poslanec OZ 

                    Žaneta Bambúchová- poslanec OZ 

                    Zuzana Škorvanková- poslanec OZ 

 

Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna, Ing. Stanislav Jančiga, p. Ján Tarana, p.Beáta Randová  

 

                                      

Program:  

1. Úvodné náležitosti:  

1. Úvodne náležitosti: 

    a, Otvorenie zasadnutia 

    b, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

    c, Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva    

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

    d, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

    e, Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.   

    f, Príhovor  starostu obce. 

 2. Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia. 

 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie. 

 4. Menovanie zástupcu starostu obce. 

 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

 7. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle 

§4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine, sobášna miestnosť, sobášne dní. 

 8. Určenie platu starostu obce a návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku. 

 9. Diskusia. 

       10. Záver. 

 

K bodu č. 1  

a,    Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo otvorené slávnostne – hymnou SR.  

       Starosta privítal všetkých prítomných. 

b,    Starosta určil zapisovateľku zápisnice a overovateľov zápisnice: 

       overovatelia zápisnice: Anna Ďuratná, Martin Kuchta 

       zapisovateľka:               Dana Červená 

c,  Starosta obce požiadal predsedníčku  miestnej volebnej komisie prednesenie  správy 

o  výsledkoch  volieb do samosprávy obce.    



       Predsedníčka miestnej volebnej komisie predniesla správu s výsledkami volieb starostu 

obce a poslancov obecného zastupiteľstva – viď príloha číslo 1. 

d,    Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil svojím 

podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Beáta Randová odovzdala 

novozvolenému starostovi p. Radoslavovi Ďuroškovi osvedčenie o zvolení starostu. 

e,    Zvolení poslanci obce zložili zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojimi podpismi – 

viď príloha číslo 2. Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Beáta Randová 

odovzdala prítomným novozvoleným poslancom osvedčenie  o zvolení za poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

f,    Novozvolený starosta vystúpil s príhovorom. Vo svojom prejave sa prihovoril prítomným 

poslancom a občanom obce. Poďakoval odchádzajúcim poslancom, poďakoval všetkým za  

prejavenú dôveru a poslancov vyzval k vzájomnej spolupráci v prospech obce.  

                                                                            ( uznesenie č.71/2022 berie na vedomie ) 

                                                                            ( uznesenie č. 72/2022 konštatuje) 

K bodu č. 2   
Starosta skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov zo 7 poslancov, zastupiteľstvo je uznášania 

schopné a môže prijímať uznesenia.  

Poslancom obecného zastupiteľstva  bol predložený   program 1 ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktorý bol poslancami  obecného zastupiteľstva schválený.   

Program:  

1. Úvodne náležitosti: 

    a, Otvorenie zasadnutia 

    b, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

    c, Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva    

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

    d, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

    e, Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.   

    f, Príhovor  starostu obce. 

 2. Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia. 

 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie. 

 4. Menovanie zástupcu starostu obce. 

 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

 7. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle 

§4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine, sobášna miestnosť, sobášne dní. 

 8. Určenie platu starostu obce a návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku. 

 9. Diskusia. 

       10. Záver 

                                                                                   ( uznesenie č. 73/2022 – schvaľuje) 

K bodu č. 3  

Voľba mandátovej komisie – navrhnutí poslanci starostom obce : Mgr. Zuzana Škorvanková 

a Lukáš Turčák.  

 

 

Voľba návrhovej  komisie – navrhnutí poslanci starostom obce : Ing. Milan Mizera a Martin 

Kuchta. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie. 



                                                                                      ( uznesenie č.74/2022 –  schvaľuje) 

 

Mandátová komisia prečítala správu o splnení podmienok novozvolených poslancov a starostu 

obce.    

                                                                                   (uznesenie č.75/2022 – berie na vedomie) 

 

Návrhová komisia prečítala navrhnuté uznesenia  č. 71/2022 až 75/2022. 

                                                                       

K bodu č. 4   

Starosta obce predstavil svojho zástupcu, ktorým sa stala pani Anna Ďuratná na volebné 

obdobie 2022 -2026. Pani Anna Ďuratná prijala funkciu zástupcu starostu obce.                                                                                                 

                                                                                          (uznesenie č. 76/2022 – berie na vedomie) 

 
K bodu č. 5  

Starosta obce predniesol návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený viesť a zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Vzhľadom k tomu, že starosta 

navrhuje poslanca, ktorý ešte nezložil poslanecký sľub obecné zastupiteľstvo  bod č. 5 presúva 

do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Poslanci schválili presunutie bodu č. 5 na ďalšie zasadnutie OZ.  

                                                                                          ( uznesenie č. 77/2022 – schvaľuje  ) 

K bodu č. 6  

Poslanec  Mizera navrhol starostovi obce, aby bol bod č. 6 preložený na ďalšie zasadnutie OZ 

z dôvodu nezloženia sľubu poslanca Ing. Milana Mečára, ktorý bol navrhnutí do viacerých 

komisií.  

Poslanci  schválil presunutie bodu č. 6  na ďalšie zasadnutie OZ. 

                                                                                           ( uznesenie č.78/2022 – schvaľuje ) 

K bodu č. 7  

Starosta obce navrhuje poslanca na sobášenie – Annu Ďuratnú, sobášne dní – piatok a sobota, 

sobášna miestnosť – zasadačka Obecného úradu v Ochodnici.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo sobášnu miestnosť a sobášne dni tak, ako boli 

navrhnuté. Obecné zastupiteľstvo poveruje výkonom funkcie sobášiaceho poslanca: Anna 

Ďuratná, Mgr. Zuzana Škorvanková 

 

                                                                                            ( uznesenie č. 79/2022 - a, poveruje )          

                                                                                              (uznesenie č.79/2022 –b, určuje ) 

 

K bodu č. 8  

Ekonómka obce oboznámila poslancov s ustanoveniami zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v z.n.p., ktoré určujú plat 

starostu obce. Zároveň určila základný plat starostu a taktiež určenie platu starostu 

s jednotlivými percentami navýšenia podľa predchádzajúceho zákona.   

Diskusia: 

Kontrolór obce – na školení prednášali, že plat starostu by nemal byť nižší ako mal schválený 

v predchádzajúcom volebnom období, ak starosta bol opätovné zvolený do svojej funkcie.  

Poslanec Mizera- navrhol starostovi ponechať navýšenie platu o 30 percent, tak ako mal 

doteraz. Uviedol, že sa pripravuje smernica pre  úpravu odmeňovania starostu a poslancov, na 

základe, ktorej bude možné meniť odmeňovanie starostu priebehu roka.  

  

                                                                          ( uznesenie č. 80/2022 – a, berie na vedomie) 

                                                                           (uznesenie č. 80/2022 – b, schvaľuje) 



 

Podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest: 

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie,  na jej účely sa primerane 

použije osobitný predpis (Zákonník práce ). Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno 

starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho 

roka a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 

Diskusia:  

Starosta obce  uviedol, že v roku 2022 zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom 

samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Čerpal 

dovolenku za predchádzajúci rok  (2021 ) a dovolenka za rok 2022 zostala v plnom rozsahu. Na 

základe žiadosti žiadam o  preplatenie 15 dní dovolenky z celkového počtu 37 dní dovolenky 

za rok 2022.  

Ekonómka:  z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu obce a súčasne začína nové 

funkčné obdobie jeho nárok na dovolenku sa posudzuje osobitne vo vzťahu ku končiacemu sa 

funkčnému obdobiu a osobitne vo vzťahu k začínajúcemu sa novému funkčnému obdobiu. 

Dovolenka starostu teda neprechádza do ďalšieho obdobia jeho funkcie.   

Starosta obce nevyčerpal  za funkčné obdobie 2018 -  2022 celkom  37 dní dovolenky z dôvodu 

pracovnej zaneprázdnenosti. V žiadosti podáva návrh na preplatenie 15 dní dovolenky.  

  

Poslanec Mizera: starosta obce už bol upozornený predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom 

o spôsobe  čerpanie  dovolenky.  

Navrhujem aby bola podaná  štvrťročné správa  o stave čerpania dovolenky starostu obce.  

                                                                             ( uznesenie č. 81/2022 – a, berie na vedomie) 

                                                                                                               (  – b, schvaľuje ) 

   

K bodu č. 9 

Poslanec Mizera -Materiály na zasadnutie OZ aspoň 7 dní pred jeho konaním,  kratšie 

nebudeme akceptovať. Ak bude žiadosť zaevidovaná 8 dní pred zasadnutím, musí byť deň 

evidencie odoslaná.  

Kontrolór obce – pripravíme nový rokovací poriadok. 

Poslankyňa Škorvanková -  informáciu o termíne podanie žiadosti na zasadnutie, navrhujem 

zverejniť občanom na stránke obce Ochodnica.  

Poslanec Mizera – navrhujem vypracovať  časový harmonogram zasadnutí na ďalší kalendárny 

rok. Dátum bude pevné stanovený, budeme sa vedieť my aj občania zariadiť.  Počet zasadnutí 

aspoň 2 krát za 3 mesiace.  

Starosta obce – dňa 15.12.2022  a dňa 22.12.2022 zvolávam ďalšie zasadnutie OZ. 

Poslanec Kuchta – chcem sa informovať na zameranie cesty, ktorú uvádza v žiadosti Michal 

Radolský ? 

Poslanec Mečár – so starostom obce sme boli na sedení s geodetom, z dôvodu  objednávky 

zameranie miestnych komunikácií.  

Poslanec Mizera- chcem sa informovať ako sme pokročili vo veci  montáže  snehových lapačov 

na strechu obecnej bytovky. Mala sa vypracovať cenová ponúka, ktorá nám nebola ešte 

prednesená. Chcem vedieť termín montáže, sumu a či bude vykonaná do Vianoc 2022.  

Starosta – odpovedal, že termín bude splnený.  

 

 

 



K bodu č.10 

Na záver rokovania 1. ustanovujúceho OZ v Ochodnici poďakoval starosta obce poslancom 

obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným a pozval ich na ďalšie zasadnutie  obecného 

zastupiteľstva, dňa 15.12.2022.  

 

 

 

  Anna Ďuratná                                                                                Martin Kuchta 

  I.  Overovateľ                                                                                 II. Overovateľ  

 

 

 

 

 

                                                                                                        Radoslav Ďuroška 

                                                                                                          starosta obce 

 


