
Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , 

konaného dňa : 25. 11. 2022  v kultúrnom dome v Zázrivej od 17. 00 hod. 

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

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

1.Otvorenie:  

 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané starostom obce JUDr. Matúšom 

Mníchom podľa zákona č. 369/1990 Z.z.- o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pozvánky 

boli doručené poštou, uverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Zasadnutie otvoril starosta 

JUDr. Matúš Mních a privítal 8 prítomných poslancov, predsedu miestnej volebnej komisie p. Evu 

Juríkovú, ako aj ostatných prítomných  na   ustanovujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva. Na úvod 

zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

  

2.  Určenie zapisovateľky: Bc. Katarína Majdišová a overovateľov zápisnice: Janka Pazderová 

a Miroslav Chudaš 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení   

novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

- predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Eva Juríková oznámila výsledky volieb do orgánov 

samosprávy obce a odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi obce JUDr. Matúšovi 

Mníchovi a  poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva: Ferdinand Otruba,  Miroslav Chudaš, 

Bc. Jozef Jurík, Ing. Igor Žúbor, Ing. Miroslav Macek, Janka Pazderová, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor. 

 

Novozvolená poslankyňa Henrieta Gaššová sa ospravedlnila a nezúčastnila sa ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- novozvolený starosta obce p. JUDr. Matúš Mních prečítal predpísaný sľub starostu obce, ktorý znie: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať  záujmy obce 

a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia“  podpísal ho a následne prevzal insígnie obce. 

 

5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva: 

 

- p. starosta JUDr. Matúš Mních prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva,  ktorý znie: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať  záujmy obce 

, dodržiavať  Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ a následne všetci 8 prítomní poslanci podpísali a  poslancom  

novozvoleného obecného zastupiteľstva predseda miestnej volebnej komisie  p. Eva  

Juríková  odovzdala osvedčenia o zvolení poslancov obecného zastupiteľstva, ktorými sú –  Ferdinand 

Otruba,  Miroslav Chudaš, Bc. Jozef Jurík, Ing. Igor Žúbor, Ing. Miroslav Macek, Janka Pazderová, 

Peter Štyrák a Stanislav Žúbor. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

p. starosta predniesol krátky prejav a následne prebiehala diskusia poslancov a verejnosti. 

 

 

 



7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

p. starosta informoval o programe OZ, ktorý bol následne schválený  

 

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

zasadnutia  obecného zastupiteľstva a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva vykonávaním 

funkcie zástupcu starostu obce. 

 

-OZ schválilo zvolávaním a vedením zasadnutia OZ v prípadoch 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 poslanca Ing. Igora Žúbora 

 

-OZ schválilo poslanca Bc. Jozefa Juríka vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce. 

 

9. 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.  

 

Starosta obce predniesol návrh na pracovné komisie zasadnutia OZ: 

 

A/ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B/ zriadenie a schválenie komisií a členov : 

p. starosta predniesol návrh  členov komisií 

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

a) Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich evidenciu. 

b) Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, zamestnaní 

alebo činnosti. 

c) Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce a hlavným 

kontrolórom a v odôvodnených prípadoch predkladá obecnému zastupiteľstvu príslušné návrhy 

na začatie konania. 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:  

 

predseda: Janka Pazderová,  

člen:       Ing. Igor Žúbor 

člen:         Miroslav Chudaš  

 

Oceňovacia komisia: 

 

a) Oceňuje majetok nadobudnutý bezodplatne reálnou hodnotou 

b) Vyhodnocovanie cenových ponúk v rámci verejnej obchodnej súťaže a dražby  

 

Oceňovacia komisia v zložení:  

predseda: Stanislav Žúbor,  

člen:        Bc. Jozef Jurík 

člen:        Ferdinand Otruba 

 

Inventarizačná komisia bude schválená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

OZ schválilo zriadenie komisií a členov komisií. 

 

10.  Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

p. starosta predniesol návrh  členov obecnej rady 

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo obecnú radu a zvolilo členov v zložení Bc. Jozef Jurík , Miroslav Chudaš 

a Ing. Igor Žúbor 

 

 

11. Schválenie sobášiacich a sobášiace dni 

 

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

 

2.  sobášiace dni:  štvrtok a sobota. 

 

OZ schválilo sobášiacich poslancov a sobášiace dni. 

 

 

 

 

 



12. Diskusia a rôzne 

 

p. starosta predložil Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií 

a zástupcu starostu obce Zázrivá. 

 

OZ schválilo predložené Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií 

a zástupcu starostu obce Zázrivá. 

 

A následne prebiehala diskusia medzi novozvolenými poslancami a p. starostom. 

 

 

13. Schválenie uznesení 

 

Návrh uznesení predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Juríka OZ ho schválilo všetkými 8 

prítomnými poslancami.  

 

 

Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:00 h. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Bc. Katarína Majdišová                                           JUDr. Matúš  Mních 

             starosta obce Zázrivá  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:              Janka Pazderová     Miroslav Chudaš       

 

 


