
 

ZÁPISNICA Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo  dňa 24.11.2022  
 

Prítomní: 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 

Počet prítomných poslancov na zasadnutí: 6 – VIĎ prezenčnú listinu 

Ospravedlnený polanec : 1 

Ospravedlnený: Predseda miestnej volebnej komisie 

Neospravedlnený 0 

 

Na zasadnutí okrem poslancov obecného zastupiteľstva boli prítomní: VIĎ prezenčnú listinu 

 

Ján Kolcun - starosta obce 

 

PhDr. Ľudmila Marko, MBA – zapisovateľka  

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

    a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

    o zvolení starostovi a poslancom obecného   zastupiteľstva  

    b) Zloženie sľubu  starostu obce 

    c) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

    d) Vystúpenie starostu 

4. Schválenie programu a overovateľov zápisnic 

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia                                    

obecného zastupiteľstva 

7. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov     

8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

9. Určenie platu starostu obce  

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Zapisovateľka: PhDr. Ľudmila Marko, MBA 

 

Overovatelia: Miroslav Bučko 

            Slavomír Trudič 

 



K bodu 1 a 2: Starosta obce Ján Kolcun úvodným slovom otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  Privítal  úspešných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, určil 

zapisovateľku: PhDr. Ľudmilu Marko, MBA. 

 

K bodu 3: Zapisovateľka miestnej volebnej komisie, oboznámila  prítomných s výsledkami volieb do 

orgánov samosprávy obce: V obci Hrabské sa zistili tieto výsledky volieb do orgánov samosprávy 

miest a obcí, konaných dňa 29.10.2022. 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 440,  

počet  oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 343, 

počet oprávnených voličov, ktorí odovzdali obálku 341,  

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 322, 

počet poslancov, ktorý sa mali zvoliť 7, 

počet zvolených poslancov 7,  

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostlu obce 338. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku:  

1.  Ján Glitta, PhDr., SME RODINA – 50 Hlasov 

2. Ján Kolcun,  nezávislý kandidát – 161 hlasov 

3. Jozef Kolcun, Kresťanskodemokratické hnutie – 127 hlasov 

 

Za starostu obce bol zvolený Ján Kolcun. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva  podľa počtu získaných platných 

hlasov:  

1.   Slavomír Trudič, REPUBLIKA - 130 hlasov 

2.   Zdenko Mihalik, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie – 117 hlasov 

3.   Eva Borecká, Mgr., SME RODINA – 100 hlasov 

4.   Martin Dragan, REPUBLIKA - 99 hlasov  

 5.   Dávid Bilý, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národ  

nosti. Regióny – 97 hlasov 

    6.   Miroslav Bilý, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Ná-

rod  nosti. Regióny – 89 hlasov 

 7.   Miroslav Bučko, Kresťanskodemokratické hnutie – 86 hlasov 

 

 



Náhradníci  za poslancov obecného  zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:  

1.  Patrik Billý, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národ  

nosti. Regióny – 84 hlasov 

2. Marián Bilý, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národ  

nosti. Regióny – 83 hlasov 

3. Jozef Chudík, HLAS – sociálna demokracia – 78 hlasov 

4. Marián Billý, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národ  

nosti. Regióny – 76 hlasov 

5. Matúš Balaščák, Ing., REPUBLIKA – 74 hlasov 

6. Jaroslav Tokarčik, REPUBLIKA – 74 hlasov 

7.  Martin Fignár, SME RODINA – 71 hlasov 

8. Ján Tej, Kresťanskodemokratické hnutie – 71 hlasov 

9. Branisla Bilý, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národ  

nosti. Regióny – 70 hlasov 

10. Vazil Tokarčik, HLAS – sociálna demokracia – 66 hlasov 

11. Jaroslav Glitta, Bc., Kresťanskodemokratické hnutie – 60 hlasov 

12. Michal Balaščák, HLAS – sociálna demokracia – 40 hlasov 

 

Nasledovalo slávnostné zloženie sľubu starostu obce Jána Kolcuna: "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“, čo sa spečatilo podpisom a odovzdaním osvedčenia o zvolení starostovi obce Hrabské. K 

slávnostnému zloženiu sľubu prístúpili poslanci obecného zastupiteľstva po prečítaní sľubu poslanca: 

"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.", menovaní poslanci sľub spečatili slovom sľubujem 

a podpisom. Po slávnostnej časti zasadnutia vystúpil s krátkym príhovorom starosta obce Ján Kolcun, 

zablahoželal poslancom, zdôraznil spoluprácu, vytýčil  priority a vyzval k spolupráci a  podnetom.  

K  bodu   4  Pracovná časť zasadnutia bola otvorená schválením programu a menovaním overovateľov 

zápisnice.  

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

Za overovateľov zápisnice boli schválení: Miroslav Bučko a Slavomír Trudič.  



Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

K bodu 5 Starosta obce prítomným informoval o poverení poslanca Slavomír Trudič zastupovaním 

starostu obce. Menovaný uvedené poverenie prijal.  

K bodu 6 Starosta obce navrhol  Slavomíra  Trudiča za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý  je  

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Menovaný uvedené poverenie prijal.  

 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

 

K bodu 7 Obecné zstupiteľstvo zriaďuje obecnú radu, ako iniciatívny, výkonny a kontrolny orgán 

obecného zastupiteľstva. Podľa ustanovenia § 14 zákona o obecnom zriadení obecná rada môže byť 

zriadená. Členmi obecnej rady sú vždy zástupcovia starostu a poslanci, ktorých volí zastupiteľstvo 

na celé funkčné obdobie, počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení 

obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov 

v obecnom zastupiteľstve. Obecnú radu a jej členov môže zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.    

Za členov obecnej rady boli zvolení:   Slavomír Trudič – predseda 

        Mgr. Eva Borecká 

      Ing. Zdenko Mihálik 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

 

K bodu 8 Obecné zastupiteľsvo zriaďuje následné komisie a volí ich členov, menovaní poslanci 

členstvo v zriadených komisiach prijali.  

Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zákonom 357/2004 

Z. z 

     1.   Miroslav Bučko - predseda 

     2.  Mgr. Eva Borecká 

     3.     Ing. Zdenko Mihálik 

 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 



 

Komisiu požiarnej ochrany 

      1.  Martin Dragan - predseda 

      2.  Miroslav Bučko 

      3.  Slavomír Trudič 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

 

Komisiu výstavby, územného plánovania, ŽP, miestnej infraštuktúry, služieb a verejného poriadku 

1.  Ing. Zdenko Mihálik – predseda 

2.  Miroslav Bilý 

3.  Mgr. Eva Borecká 

4.  Miroslav Bučko 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

 

Komisiu ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry, rozvoja, sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti 

1.   Mgr. Eva Borecká – predseda 

2.  Dávid Bilý 

3. Ing. Zdenko Mihálik 

4. Slavomír Trudič 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

 

K bodu 9 Určenie platu starostu obce jej jednou z kompetencií vyhradených v § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvu. V súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 

Z. z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon), starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce, tzv. základný mesačný plat. 

Obecné zastupiteľstvo ho môže svojím rozhodnutím zvýšiť až o 60%.  



 

 Obecné zastupiteľstvo zvyšuje  základný mesačný plat starostu o 10 %. 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

 

Cestovné náhrady v sume  200,00 Eur mesačne  

Za (počet poslancov): 5             Proti (počet poslancov): 0                

Zdržalo sa (počet poslancov):1 – Mgr. Eva Borecká 

 

Reprezentačný fond  v sume 150, 00 Eur mesačne 

Za (počet poslancov): 6             Proti (počet poslancov): 0               Zdržalo sa (počet poslancov):0 

 

 

K bodu 10 a 11 Po voľnej diskusii starosta obce poďakoval za prítomnosť a ukončil ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

V Hrabskom, dňa 27.11.2022 

 

 

 

 

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

Podpis zapisovateľky          Podpis overovateľa 

 

 

 

         ………………………… 

            Podpis overovateľa 


