
                                                                                Zápisnica 

z  ustanovujúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Istebnom, ktoré sa konalo dňa 

28.11.2022  v zasadačke OcÚ v Istebnom. 

 

 

Starostka obce  Bc. Lýdia Fačková privítala  prítomných  a otvorila ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva o 15.00 hod.  Program obecného zastupiteľstva bol schválený a týmto programom sa 

zastupiteľstvo riadilo. 

 

Program: 

1. Úvodné náležitosti 

1.1.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.2.Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva 

a o výsledku voľby starostu. 

1.3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce ,odovzdanie  insignií novozvolenému starostovi 

1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

2. Schválenie programu zasadania 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Príhovor novozvoleného starostu 

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 

7. Poverenia 

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

       zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1.2.  Informácia o poverení zástupcu starostu 

8.  Plat starostu 

9. Návrh na uznesenie OZ 

10. Záver, poďakovanie 

 

  



 

K bodu č.1.1 

Schválenie overovateľov zápisnice – Ing. Belica Tibor, Bc. Renáta Pazúriková 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

Schválenie zapisovateľa -  p. Marián Madera 

za hlasovalo – 9 poslancov. 

 

K bodu č. 1.2. 

Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva 

a o výsledku voľby starostu. 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Zelina Martin informoval prítomných o výsledku volieb  

starostu v našej obci. Najviac platných hlasov v počte 436 získal p. Martin Kováčik. Za  poslancov 

do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovný kandidáti: 

1. Marián Madera – 424 hlasov 

2. Ing .Tibor Belica -399 hlasov 

3. Bc .Renáta Pazúriková -372 hlasov 

4. Jaroslav Labda – 346 hlasov 

5. Rastislav Behro – 306 hlasov 

6. Martin Zaťko – 283 hlasov 

7. Elena Prachárová – 282 hlasov 

8. Jozef Žúbor – 232 hlasov 

9. Juraj Bednár – 204 hlasov 

 

K bodu č. 1.3. 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému starostovi 

Novozvolený starosta obce p .Martin Kováčik  zložil sľub starostu obce , podpísal osvedčenie 

a súhlas o prevzatí funkcie starostu obce Istebné. Dosluhujúca starostka obce Bc. Lýdia Fačková 

následne odovzdala do jeho rúk  insígnie a týmto sľubom prevzal za vedenie obce plnú 

zodpovednosť. 

za hlasovalo – 9 poslancov 

 

 

 



K bodu 1.4. 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov. 

Novozvolený poslanci v počte deväť zložili sľub poslanca a tak súhlasili vykonávať funkciu 

poslanca obce Istebné na najbližšie volebné obdobie 2022-2026. 

 

K bodu č.2. 

Schválenie programu zasadania. 

Program bol poslancami obce schválený a týmto sa obecné zastupiteľstvo riadilo. 

 

za hlasovalo – 9 poslancov. 

 

 

K bodu č.3 

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Istebné zriaďuje podľa §15 Zákona o obecnom zriadení 

Mandátovú komisiu v zložení poslancov  Ing. Tibor Belica, Elena Prachárová, Rastislav Behro 

a vymedzuje jej úlohy nasledovne: 

- Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu. 

- Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov. 

- Podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu OZ. 

 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov Bc. Renáta Pazúriková, Zaťko Martin, Labda Jaroslav 

a vymedzuje jej úlohy nasledovne: 

- Sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení. 

 

Volebnú komisiu v zložení poslancov  Marián Madera ,Jozef  Žúbor, Juraj Bednár a vymedzuje 

jej úlohy nasledovne: 

- Dohliadnuť na priebeh volieb podľa zákona o obecnom zriadení ,overiť sčítanie hlasov a podať 

ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb. 

 

        za hlasovalo -   9  poslancov. 



 

           K bodu č.5 

     

Príhovor novozvoleného starostu. 

Novozvolený starosta sa prihovoril novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, poprial im  

veľa úspechov do novej práce, poprosil o vzájomnú spoluprácu pri riešení úloh a plnení programu a  

tak prispievať k rozvoju našej obce. 

 

 

K bodu č. 6 

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku: 

 

Bc.Renáta Pazúriková        predseda komisie 

Martin Zaťko                      člen 

Elena Prachárová                člen 

 

 

Komisia stavebná: 

 

Jaroslav Labda                     predseda komisie 

Rastislav Behro                    člen 

Martin Zaťko                        člen 

 

Komisia finančno – sociálna: 

 

Ing. Tibor Belica                    predseda komisie 

Marián Madera                       člen 

Jozef Žúbor                            člen 

 

 

Komisia  školstva, kultúry a športu 

 

 

Elena Prachárová                      predseda komisie 

Bc.Renáta Pazúriková               člen 

Ing. Tibor Belica                       člen 

Juraj Bednár                              člen 

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme: 

 

 

Marián  Madera                          predseda komisie 



Jozef Žúbor                                člen 

Rastislav Behro                           člen 

 

        za hlasovalo        8 poslancov 

K bodu č.7. 

 

Poverenia 

 

1.1 Poverenia poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

     Starosta obce rozhodol a poveril poslanca Mariána Maderu, oprávnením zvolávať a viesť  

     zasadnutia obecného zastupiteľstva počas jeho neprítomnosti. 

 

   za hlasovalo – 9 poslancov. 

 

 

  1.2. Informácia o poverení zástupcu starostu. 

 

 

 Starosta obce o poverení zástupcu starostu obce zatiaľ nerozhodol a ponecháva si na jeho určenie  

 zákonom stanovenú lehotu 60 dní od jeho vymenovania. 

 

 

 

K bodu č.8. 

 

Plat starostu. 

 

Starostovi patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Plat starostu je určený v zmysle ustanovení 

zákona č.253/1994Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo starostovi základný plat bez navýšenia ,ktorý určuje vyššie spomínaný zákon.  

 

za hlasovalo -  9 poslancov. 

 

 

K bodu č.9 

Návrh a schválenie uznesenia  zo zasadnutia OZ. 

Návrh uznesenia prečítal starosta obce a tento bol poslancami schválený. OZ konštatuje, že na riadnom 

zasadnutí OZ sa zúčastnilo 9 poslancov a je uznášania schopné. 

 

K bodu č.10 

Záver, poďakovanie. 

Starosta obce poďakoval poslancom a po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie OZ ukončil 

o 16.00 hodine. 



 

Zápisnica prečítaná a podpísaná  

   p. Martin Kováčik , starosta obce                ---------------------------------------------------- 

 

 Overovatelia  zápisnice 

   Ing. Tibor Belica                                          --------------------------------------------------- 

 

   Bc. Renáta Pazúriková                                   ------------------------------------------------- 

 

 

 Zapísal 

    p. Marián  Madera                                       ---------------------------------------------------- 

                         

 


