
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Čierna Lehota, konaného dňa  

17. novembra 2022 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia, hymna 

 

b) Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Zastupujúci starosta obce určil: zapisovateľka –Ing. Romana Kluková 

                                         overovatelia – Eduard Dvorský 

      - Ing. Rudolf Svrček 

c) Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, odovzdávanie osvedčení o zvolení starostu 

a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva. 

d) Zloženie a podpísanie sľubu zvoleného starostu 

 

Ing. Veronika Malová  zložila a podpísala sľub tak, že predpísaný sľub prečítala a potvrdila 

svojím podpisom.  

 

e) Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca Obecného zastupiteľstva tak, že novozvolená poslankyňa OZ Ing. Romana Kluková 

prečítala text sľubu poslancov OZ a spolu s ďalšími zvolenými  poslancami  

Ing. Rudolf Svrček 

Milan Srnec  

Edeuard Dvorský 

Angela Kopčanová 

jednotlivo, slovom „ sľubujem“ zložili sľub a potvrdili svojím podpisom. 

 

Zastupujúci starosta obce odovzdal insígnie obce novozvolenej starostke obce Ing. Veronike 

Malovej a vyzval ju, aby zahájila zasadnutie novozvoleného OZ   

 

f) Príhovor starostky obce 

 

Novozvolená starostka obce poďakovala odchádzajúcim poslancom za ich prácu 

a novozvoleným poslancom popriala veľa síl do novej funkcie. Skonštatovala, že sú prítomní 



všetci novozvolení poslanci, OZ je uznášania schopné a tým zahájila ustanovujúce zasadnutie 

OZ.  

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program ustanovujúceho zasadnutia. K programu nikto nemal 

pripomienky, starostka obce navrhla hlasovanie.  

 

                     

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať    

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky Ing. Veroniky Malovej poverilo poslanca Milana 

Srnca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

4. Zastupovanie starostu 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že zastupovaním starostky obce Čierna Lehota je 

poverený Milan Srnec, v zmysle §13b, ods. 1 a 3.  

 

5. Určenie platu starostu obce 

 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov, 

starostke obce Ing. Veronike Malovej  prináleží plat podľa zákona, nakoľko nebol predložený 

návrh na zvýšenie platu. 

 

6. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov   
 

Zriadenie tejto komisie sa presunulo na najbližšie zastupiteľstvo. 
 

7. Navrhnuté ustanovenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť 

zápisnice. 
 

8. Diskusia 
   

- Ako prvý v diskusii vystúpil Ing. Jozef Baránik, ktorý poprial novozvoleným poslancom 

veľa úspechov v ich práci a dobrú vzájomnú spoluprácu. Milan Srnec oboznámil poslancov 

s dobrým zvykom v obci, že poslanci sa vzdávajú svojho nároku na odmenu za výkon funkcie 

starostu a za prácu v komisiách. Návrh poslanca Milana Srnca bol jednohlasne prijatý 

všetkými prítomnými poslancami a bol zaradený do uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 

OZ. Poslanci svoj súhlas so vzdaním sa nároku na odmenu za výkon funkcie poslanca a člena 

komisie potvrdili svojim podpisom. 

 



- R. Kluková požiadala o informácie k funkčnosti a obsluhe webového sídla obce, nakoľko 

stránka nie je aktualizovaná minimálne od roku 2019. Na základe dostupných informácií od 

zástupcu starostky obce, získa od poskytovateľa webovej domény obnovenie admin hesla na 

správu webového sídla. Bude informovať o výstupe a možnostiach na ďalšom OZ. 

 

- M. Srnec avizoval zvýšenie nákladov za vývoz komunálneho odpadu v ďalšom období. 

 

- R. Kluková požiadala o aktualizáciu daní a poplatkov v ďalšom období. 

 

- Starostka obce Ing. Malová Informovala o pláne prípravy Mikulášskeho večierka pre 

detinašej obce a deti chatárov, chalupárov podľa záujmu rodičov. 

 

 

   

9. Záver 
Starostka obce poďakovala  prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutia OZ. 

 

Zapísala: Ing. Romana Kluková               ...........................................   

 Overili:  Eduard Dvorský        ........................................... 

      Ing. Rudolf Svrček   .............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia OZ v Čiernej Lehote dňa 17. novembra 2022 

 

Uznesenie č. 1/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote  

A. berie na vedomie 

a) otvorenie zasadnutia ustanovujúceho OZ 

b) určenie zapisovateľky : Ing. Romana Kluková 

b) určenie overovateľov zápisnice : Ing. Svrček Rudolf, Eduard Dvorský 

c) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

f) vystúpenie zvolenej starostky 

 

B. konštatuje, že 

1. zvolená starostka obce Ing. Veronika Malová zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

obce  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca    

obecného zastupiteľstva: 

Ing. Romana Kluková  

Ing. Rudolf Svrček 

Milan Srnec  

Edeuard Dvorský 

Angela Kopčanová 

                                                                               

Uznesenie č. 2/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote schvaľuje program ustanovujúceho obecného 

zastupiteľstva obce Čierna Lehota konané dňa 17.11.2022, tak ako bol navrhnutý starostkou 

obce Ing. Veronikou Malovou. (2) 

Za:  5     Proti:    0         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 3/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote berie na vedomie zriadenie mandátovej a návrhovej 

komisie OZ v zložení – Angela Kopčanová – predsedníčka 

        Eduard Dvorský – člen 

        Ing. Rudof Svrček- člen 

 

Uznesenie č. 4/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote poveruje poslanca Milana Srnca zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.( 3) 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 



Uznesenie č. 5/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že zastupovaním starostky obce Čierna Lehota je 

poverený Milana Srnca, v zmysle §13b, ods. 1 a 3. (4) 

 

                                                                                 

Uznesenie č. 6/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo presúva voľbu členov komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004Z.z 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na najbližšie zasadnutie OZ.  

(6) 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 7/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov, 

starostke obce Ing. Veronike Malovej prináleží plat podľa zákona, nakoľko nebol predložený 

návrh na zvýšenie platu. 

Hrubá mzda starostky obce podľa zákona je 600 eur mesačne.  (7) 

 

Uznesenie č. 8/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu mandátovej komisie o platnosti zloženia 

sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostky obce. (8) 

 

 

Uznesenie č. 9/2022, zo dňa 17.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje Ing. Romanu Klukovú k získaniu technických informácii 

k obnove admin hesla webového sídla obce ako jedného z možných dostupných informačných 

nástrojov  (9) 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

 

 


