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Z Á P I S N I C A 

z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ  Dolné Srnie, 

konaného dňa 24.11.2022 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Bc. Renáta Uhrecká, Ing. Zuzana Zahorová, 

predseda miestnej volebnej komisie PhDr. Kamila Kusendová, Róbert Hejbal, 

PhDr. Jana Chovancová, Dušan Švacho 

 

Kontrolór: Mgr. Radoslav Olašák 

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obec Ing. J.Hamaj  privítal všetkých prítomných na I. ustanovujúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva Dolné Srnie. Pozvánku na dnešné zasadnutie poslanci dostali            

e-mailom dňa 14.11.2022.  

 

Bod č. 1.1 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p. M.Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora Pevalová. 

 

Bod č. 1.2 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Dolné Srnie 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva (príloha k zápisnici) 

 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obce Dolné Srnie                             

p. PhDr. Kamila Kusendová oboznámila prítomných s výsledkami volieb konaných dňa 

29.10.2022 na funkciu starostu obce a kandidátov zvolených za poslancov do obecného 

zastupiteľstva. Odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenej starostke Renáte Žákovicovej 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva Petrovi Hargašovi, Bc. Barbore 

Kráľovej, LL.M, Mgr. Filipovi Miklánkovi, Ing. Barbore Pevalovej, Bc. Zuzane Rehorovej, 

Bc. Renáte Uhreckej, Ing. Zuzane Zahorovej. 

. 

Bod č. 1.3 -  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 

Po informácii o výsledkoch volieb vyzval starosta obce Ing. Juraj Hamaj novozvolenú 

starostku obce Renátu Žákovicovú na zloženie sľubu. Novozvolená starostka Renáta 

Žákovicová zloženie sľubu potvrdila podpísaním pod text sľubu, ktorý je obsahom osobitného 

dokumentu (príloha k zápisnici). Zložením sľubu novozvolenej starostky končí funkčné 

obdobie Ing. Juraja Hamaja. Novozvolenej starostke odovzdala insígnie obce Dolné Srnie 

predsedkyňa miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obce Dolné Srnie                             

p. PhDr. Kamila Kusendová. Týmto sa novozvolená starostka Renáta Žákovicová ujala 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“). 
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Bod č. 1.4 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

Starostka obce Renáta Žákovicová prečítala znenie sľubu poslanca, a následne poslanci OZ, 

v abecednom poradí, zložili sľub podpisom pod text sľubu na osobitnom dokumente (príloha 

k zápisnici). Starostka oznámila prítomným, že OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ustanovujúce zasadnutie OZ je 

uznášania schopné. 

 

Bod č. 2 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 

Starostka  oboznámila poslancov s návrhom programu podľa vydaného  metodického  návrhu 

Ministerstva vnútra SR  na zabezpečenie prípravy a priebehu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

z 20.10.2018 a následne ho prečítala 

1. Otvorenie zasadnutia. Splnenie podmienok pre rokovanie ustanovujúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva. 

1.1  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

1.2  Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu 

 a poslancov obecného zastupiteľstva 

1.3  Zloženie sľubu novozvoleného starostu, odovzdanie insígnií novozvolenému 

starostovi  

1.4  Zloženie sľubu novozvolených poslancov, odovzdanie osvedčení o zvolení 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Zriadenie a voľba mandátovej a volebnej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

5. Príhovor novozvoleného starostu 

6. Voľba zástupcu starostu, ktorý bude zároveň oprávnený zvolávať a viesť zasadania 

OZ, určenie zástupcu pri obradoch 

7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií 

8. Rôzne, diskusia  

9. Záver  

 

pp. Ing.  Zuzana Zahorová – navrhla zrušenie bodu programu č. 3, č.4  a zmenu bodu č. 6  

textom - Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutie OZ, ktorý bude následne bodom č. 4. 

Požiadala kontrolóra obce  Mgr. Radoslava Olašáka o vysvetlenie k zrušenému bodu č. 3         

- Zriadenie a voľba mandátovej a volebnej komisie, prečo nemá význam zriadiť tieto komisie 

k účelu overenia zloženia sľubu a správe mandátovej komisie z dôvodu, že novozvolená 

starostka a novozvolení poslanci verejne potvrdili sľub a podpis.   

kontrolór obce Mgr. Radoslav Olašák -  zriadenie a voľba mandátovej a volebnej komisie 

nemá význam. Tieto komisie sú určené k účelu overenia zloženia sľubu a správe mandátovej 

komisie. Novozvolená starostka a novozvolení poslanci verejne potvrdili sľuby a podpisy.   

Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 1/2022 v tomto 

znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje  upravený program ustanovujúceho 

zasadnutia OZ a  to zrušením programu č. 3 - Zriadenie a voľba mandátovej a volebnej 

komisie a zmenu textu bodu č. 4 - Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutie OZ. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 
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        Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Bc. Renáta Uhrecká, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 1/2022 schválilo. 

 

Bod č. 3 – Vystúpenie novozvolenej starostky (príloha k zápisnici) 

 

 Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala voličom za vysokú  účasť na voľbách 

a vyvolenú dôveru, svojmu predvolebnému tímu a svojej celej rodine za podporu.    

 

Bod č. 4 – Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

 

Na prípravnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 09.11.2022 sa novozvolení poslanci 

a novozvolená starostka obce dohodli, že voľbu/poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia OZ a voľbu predsedov komisií je možné uskutočniť verejne.  

Starostka - navrhujem, aby OZ poverilo pp. Bc. Renátu Uhreckú, ktorá bude oprávnená 

zvolávať a viesť zasadnutia OZ. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili. Ak nie sú pripomienky 

dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 2/2022 v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo 

v Dolnom Srní  podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení poveruje poslankyňu 

Bc. Renátu Uhreckú, zvolávaním a vedením zasadnutí OZ za podmienok v citovaných 

ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolávať zasadnutia OZ.  

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                    starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

        Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – Bc. Renáta Uhrecká 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 2/2022 schválilo. 

 

Bod č. 5 – Voľba komisií a voľba ich predsedov (príloha k zápisnici). 

 

Starostka predložila poslancom návrh na zriadenie nasledovných komisií v zmysle zákona      

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako stálych orgánov pre poradenskú, iniciatívnu 

a kontrolnú činnosť OZ, na ktorom sa dňa 09.11.2022 novozvolení poslanci a novozvolená 

starostka obce dohodli:  

 

1. Komisia pre financie a verejné obstarávanie 

2. Komisia pre kultúru 

3. Komisia pre šport a školstvo 

4. Komisia pre životné prostredie 

5. Komisia pre sociálnu starostlivosť a verejný poriadok 

6. Komisia pre výstavbu, bytovú politiku a rozvoj obce 

7. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
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Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia č. 3/2022 v tomto 

znení -  Obecné zastupiteľstvo v  Dolnom Srní A. zriaďuje komisiu pre financie a verejné 

obstarávanie, komisiu pre kultúru, komisiu pre šport a školstvo, komisiu pre životné 

prostredie, komisiu pre sociálnu starostlivosť a verejný poriadok, komisiu pre výstavbu, 

bytovú politiku a rozvoj obce, komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

        Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Bc. Renáta Uhrecká, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Následne starostka navrhla poslancov za jednotlivých predsedov komisií: 

 

Komisia pre financie a verejné obstarávanie  
      –  za predsedu pp. Bc. Zuzana Rehorová 

Komisia pre kultúru  

      –  za predsedu pp. Bc. Renáta Uhrecká 

Komisia pre šport a školstvo  

        – za predsedu pp. Peter Hargaš 

Komisia  pre životné prostredie  
                                                                               – za predsedu pp. Mgr. Filip Miklánek 

Komisia pre sociálnu starostlivosť a verejný poriadok  

                                                                                – za predsedu pp. Bc. Barbora Kráľová    

LL.M  

Komisia pre výstavbu, bytovú politiku a pre rozvoj obce  

                                                                                – predsedu pp. Ing. Barbora Pevalová  

 

Následne dala starostka hlasovať za jednotlivých predsedov komisií.  

Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní B. volí  

 za  predsedu komisie pre financie a verejné obstarávanie  pp. Bc. Zuzanu Rehorovú 

 za predsedu komisie pre kultúru  pp. Bc. Renátu Uhreckú 

 za predsedu komisie pre šport a školstvo  pp. Petra Hargaša 

 za predsedu komisie pre životné prostredie  pp. Mgr. Filipa Miklánka 

 za predsedu komisie pre sociálnu starostlivosť a verejný poriadok  pp. Bc. Barboru 

    Kráľovú, LL.M 

 za predsedu komisie pre výstavbu, bytovú politiku a pre rozvoj obce pp. Ing. Barboru 

    Pevalovú. 

 

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 
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        Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Bc. Renáta Uhrecká, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Zo zákona je povinná komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií   

má zastúpenie poslancov za politické strany zastúpené v OZ a zástupca nezávislých 

kandidátov. Následne starostka navrhla komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií v zložení: pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Bc. Zuzana Rehorová,            

Ing. Barbora Pevalová. 

Starostka - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní C. volí   

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zložení: 

pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Barbora Pevalová. 

  

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

                       Renáta Žákovicová 

                  starostka obce 

Hlasovanie: 

Za – pp. Peter Hargaš, Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora 

        Pevalová, Bc. Zuzana Rehorová, Bc. Renáta Uhrecká, Ing. Zuzana Zahorová, 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 3/2022 schválilo. 

 

Bod č. 6 – Rôzne, diskusia. 

 

Rôzne- 

 

 2. zasadnutie OZ sa bude konať 14.12.2022. 

 Návrh na zvýšenie platu starostky obce nebol predložený a preto sa o tomto bode rokovania 

    nehlasovalo. 

p. A.Václavová – opýtala sa na vyúčtovanie nájomných bytov za rok 2021, ktoré nájomníci    

do dnešného dňa nedostali. 

p. J.Blažková – povedala, že sa k uvedenej veci nebude vyjadrovať. 

Starostka – informovala p. A. Václavovú, že po prevzatí funkcie sa bude snažiť získať všetky 

faktúry, bankové výpisy a všetky potrebné doklady pre výpočet vyučovania. 

p. E.Skovajsová – nesvieti verejné osvetlenie pri RD č.177. 

Starostka – porucha je nahlásená. 

p. PhDr. J.Chovancová – faktúry sú zverejnené, nemôže sa vyúčtovanie urobiť podľa nich. 

Starostka – nedá sa podľa nich, pretože zverejnené neobsahujú všetky potrebné údaje, ktoré 

je potrebné zaradiť do vyúčtovania napr. opravy, deratizácia atď. 

p. P.Gažo – pripomienka k zverejňovaniu zápisníc zo zasadnutí OZ a chce, aby boli 

podrobnejšie. 

pp. Ing. Zuzana Zahorová – budem tlačiť, aby zápisnice boli podrobnejšie a na celkové 

zlepšenie webovej stránky. 

p. J.Skovajsa – odovzdal knihu starostke Renáte Žákovicovej, ktorú napísal náš rodák Milan 

Bušo „Báhonské prechádzky storočiami 1244- 2021“. Požiadal, aby sa niekto za OZ 

zúčastňoval podujatí, ktoré budú venované našim rodákom.  
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pp. Bc. Renáta Uhrecká – oboznámila a pozvala prítomných na pripravované podujatia: 

27.11.2022 – „Spoločné zdobenie dolnosrnianského adventného venca“ 

5.12.2022 –   „Mikuláš“ a zasvietenie vianočného stromu pred obecným úradom 

10.12.2022 a 11.12.2022 – Vianočné trhy s programom 

24.12.2022 –  Štedrý deň - obedné posedenie s osamelými občanmi 

31.12.2022 – Silvester v kultúrnom dome – netradičný, skôr privítanie Nového roku               

s občanmi, ktorí si chcú spoločne posedieť. Požiadala občanov o informovanosti podujatí, 

pretože nie všetci počujú rozhlas. 

p. Mgr. Ivan Gerža – informoval prítomných, že na Slovensku je najznámejší ozajstný „ 

Mikuláš“ - Štefan Gerža z Rožda, ktorý chodí po celom Slovensku a má na neho kontakt.  

pp. Bc. Renáta Uhrecká prejavila záujem o kontakt. 

p. Michal Bartek –  privítal prítomných v mene predsedu TSK Jaroslava Bašku. Prisľúbil 

spoluprácu medzi TSK a obcou Dolné Srnie.  

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č. 7 – Záver. 

 

Starostka  na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila I. ustanovujúce 

zasadnutie OZ Dolné Srnie. 

 

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.                Ukončenie zasadnutia: 17.59  hod. 

 

 

Zapísala: Monika Behulová, zapisovateľka 

 

Overovatelia: pp. Mgr. Filip Miklánek, Ing. Barbora Pevalová 


