
U Z N E S E N I A 

z ustanovujúceho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,  

konaného dňa:  25.11.202 

 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1.Úvodné náležitosti: 

 

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení   

novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

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

ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f)  Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

      obecného zastupiteľstva a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva vykonávaním funkcie     

      zástupcu starostu obce. 

 

4.  A) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

     B) Zriadenie inventarizačnej komisie, oceňovacej komisie,  komisie o ochrane verejných záujmov  

          pri výkone funkcií verejných funkcionárov, prípadne ďalších komisií.  

 

5. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

 

6. Schválenie sobášiacich a sobášiace dni. 

 

7. Diskusia a rôzne. 

 

8. Schválenie uznesenia. 

 

9. Záver.  

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša a svojím uznesením rozhoduje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 75//5/2022 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá 

zo dňa 25.11.2022 

 

1.Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá 

K bodu programu č. 1  

A . BERIE NA VEDOMIE  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

3.poučenie poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií podľa § 21 zákona č.  

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

B. KONŠTATUJE, ŽE  

1. novozvolený starosta obce JUDr. Matúš Mních zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 

 2.   zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

  obecného zastupiteľstva: Ferdinand Otruba,  Miroslav Chudaš, Bc. Jozef Jurák, Ing. Igor     

  Žúbor , Ing. Miroslav Macek, Janka Pazderová, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor. 

 

Hlasovalo: Za : 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0 , z celkového počtu 9 zvolených poslancov a 8 

zúčastnených poslancov. 

 

 

       JUDr.  Matúš  Mních 

    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Uznesenie č. 76/5/2022 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá 

zo dňa 25.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá 

K bodu programu č. 2  

SCHVAĽUJE  

Program ustanovujúceho zastupiteľstva.  

 

Hlasovalo: Za : 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0 , z celkového počtu 9 zvolených poslancov a 8 

zúčastnených poslancov. 

 

 

 

        JUDr.  Matúš  Mních 

    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

 

 

 

 



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

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  vykonávaním 

funkcie zástupcu starostu obce 

 

 

Uznesenie č.77/5/2022 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá 

zo dňa 25.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá 

K bodu programu č. 3 

POVERUJE: 

1.poslanca Ing. Igora Žúbora  zvolávaním a vedením zasadnutí  obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta   a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  predpisov. 

2. poslanca Bc. Jozefa Juríka vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce. 

 

Hlasovalo: Za : 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0 , z celkového počtu 9 zvolených poslancov a 8 

zúčastnených poslancov. 

 

 

       JUDr.  Matúš  Mních 

    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

4.A) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

4.B) Zriadenie inventarizačnej komisie, oceňovacej komisie, komisie o ochrane verejných 

záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov, prípadne ďalších komisií.  

 

Uznesenie č. 78/5/2022 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá 

zo dňa 25.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá 

K bodu programu č. 4A 

 

VOLÍ: 

 

Pracovné komisie zasadnutia sú: 

 

1.Mandátová  komisia overuje či: 

a) starosta a poslanci dostali na základe preukazu totožnosti osvedčenie o zvolení vydané 

miestnou volebnou komisiou 

b) starosta a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub 

 

2. Volebná komisia: 

a) zabezpečuje priebeh tajného hlasovania 

b) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb 

 

3. Návrhová komisia pripravuje návrh konečného znenia uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 



Zloženie pracovných komisií: 

 

Mandátová komisia: predseda: Ing. Igor Žúbor, 

                                         člen: Miroslav Chudaš 

                             člen: Peter Štyrák 

 

Návrhovú komisiu:  predseda: Bc. Jozef Jurík ,  

                                        člen: Ferdinand Otruba 

                                        člen: Ing.Miroslav Macek 

 

Volebnú komisiu: predseda: Janka Pazderová,  

                                     člen: Peter Štyrák 

                                     člen: Ing. Igor Žúbor 

 

K bodu programu 4B 

ZRIAĎUJE: 

1. komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:  

predseda: Janka Pazderová,  

člen: Ing. Igor Žúbor 

člen: Miroslav Chudaš  

 

2.oceňovaciu komisiu v zložení:  

      predseda: Stanislav Žúbor,  

      člen: Bc. Jozef Jurík 

      člen: Ferdinand Otruba 

 

Inventarizačná komisia bude schválená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovalo: Za : 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0 , z celkového počtu 9 zvolených poslancov a 8 

zúčastnených poslancov. 

  

       JUDr.  Matúš  Mních 

    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

5.Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

 

Uznesenie č. 79/5/2022 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá 

zo dňa 25.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá 

K bodu programu č. 5 

A.ZRIAĎUJE: 

1.obecnú radu  

 

B.VOLÍ ČLENOV : 

v zložení:  Bc. Jozef Jurík , Miroslav Chudaš a Ing. Igor Žúbor 

 

Hlasovalo: Za : 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0 , z celkového počtu 9 zvolených poslancov a 8 

zúčastnených poslancov 

 

 

       JUDr.  Matúš  Mních 

                starosta  obce  Zázrivá 



 

6. Schválenie sobášiacich a sobášiace dni 

 

 

Uznesenie č. 80/5/2022 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá 

zo dňa 25.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá 

K bodu programu č. 6 

SCHVAĽUJE: 

1.poverenie sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2022-2026:  Bc. Jozef Jurík a Janka Pazderová 

 

2.  sobášiace dni:  štvrtok a sobota. 

 

Hlasovalo: Za : 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0 , z celkového počtu 9 zvolených poslancov a 8 

zúčastnených poslancov 

        

 

 

 

 

                                               JUDr.  Matúš  Mních 

    starosta  obce  Zázrivá 

 

 

 

 

 

7. Diskusia a rôzne 

 

 

Uznesenie č. 81/5/2022 

zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá 

zo dňa 25.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá 

K bodu programu č. 7 

SCHVAĽUJE: 

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií a zástupcu starostu obce 

Zázrivá 

 

Hlasovalo: Za : 8 poslancov, Proti: 0, Zdržal sa: 0 , z celkového počtu 9 zvolených poslancov a 8 

zúčastnených poslancov 

        

 

 

 

 

                                               JUDr.  Matúš  Mních 

starosta  obce  Zázrivá 

 


