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Z á p i s n i c a  
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  
ktoré sa konalo 14.12.2014 v Kultúrnom dome v Príbelciach  

so začiatkom o 16:00 hod. 
 

Program:  
    Slávnostná časť 
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Príbelce 
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
5. Vystúpenie novozvoleného starostu 
 
    Pracovná časť 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
8. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení 
10. Návrh na zriadenie orgánov a komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich členov  
11. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Príbelce a do Rady školy pri MŠ 

Príbelce  
12. Záver 

 
Bod 1/ Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
     Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil ustanovujúce zasadnutie OcZ a privítal všetkých 
prítomných. 
 
Bod 2/ Oboznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 
     Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Ing. Miroslava Kollárová informovala všetkých 
prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy v Obci Príbelce v r. 2014. 
 
Bod 3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Príbelce 
 Ing. Zuzana Lupová prečítala znenie sľubu novozvoleného starostu obce. Ing. Tibor 
Čierny slávnostne zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Ing. Miroslava Kollárová 
odovzdala novozvolenému starostovi obce osvedčenie o zvolení.  
 
Bod 4/ ) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
 Ing. Zuzana Lupová prečítala znenie sľubu poslancov novozvoleného Obecného 
zastupiteľstva v Príbelciach. Zvolení poslanci OcZ: 
Ing. Zuzana Bosmanová 
Milan Parkáni 
Bc. Ján Parkáni  
Ing. Drahomír Oslík  
Bc. Mária Macková  
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Mgr. Ján Vozár  
Mgr. Milan Cesnak 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
Bod 5/ Vystúpenie novozvoleného starostu 
 Novozvolený starosta obce Ing. Tibor Čierny vystúpil a poďakoval sa za prejavenú 
dôveru vo voľbách. 
 Následne vystúpila hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková, ktorá 
zablahoželala novozvolenému starostovi obce ako aj novozvoleným poslancom Obecného 
zastupiteľstva. 
 
Bod 6/ Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 
  Starosta obce konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a oboznámil 
všetkých prítomných s programom rokovania OcZ. Poslanec Milan Parkáni navrhol, aby 
z rokovania OcZ bol vypustený bod 10) Návrh na zriadenie orgánov a komisií obecného 
zastupiteľstva a voľba ich členov. Starosta obce podotkol, že na ustanovujúcom zasadnutí 
OcZ musí byť zriadená Komisia na ochranu verejného záujmu a zároveň navrhol odložiť 
rokovanie o zriadení ostatných komisií na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
  
Uznesenie č. 1 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Výsledok hlasovania č. 1:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 7     Proti: 0      Zdržalo sa: 0  
 
Bod 7/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli 
určení Bc. Ján Parkáni a Mgr. Milan Cesnak.  
 
Bod 8/ Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
 Za predsedu mandátovej komisie bola navrhnutá Ing. Zuzana Bosmanová a za členov 
komisie boli navrhnutí Milan Parkáni a Ing. Drahomír Oslík. Za predsedu návrhovej komisie 
bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie boli navrhnutí Bc. Ján Parkáni                          
a Bc. Mária Macková.  
  
Uznesenie č. 2 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
a) určenie zapisovateľa: 

Ing. Zuzana Lupová 
 

b) určenie overovateľov zápisnice: 
 Bc. Ján Parkáni 
 Mgr. Milan Cesnak 
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I I .  vo l í  
a) mandátovú komisiu v zložení: 

Ing. Zuzana Bosmanová – predseda komisie 
Milan Parkáni – člen komisie 
Ing. Drahomír Oslík – člen komisie 
 

b) návrhovú komisiu v zložení: 
 Mgr. Ján Vozár – predseda komisie 
 Bc. Ján Paráni – člen komisie 
 Bc. Mária Macková – člen komisie 

 
Výsledok hlasovania č. 2:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 7     Proti: 0      Zdržalo sa: 0  

 
 Následne Ing. Zuzana Bosmanová prečítala správu mandátovej komisie o overení 
platnosti voľby starostu obce Príbelce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
a o zlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov. 

 
Uznesenie č. 3 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
a) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
b) vystúpenie novozvoleného starostu obce   
 
II. konštatuje, že  
a) novozvolený starosta obce Príbelce Ing. Tibor Čierny zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce 
  
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
Ing. Zuzana Bosmanová 
Milan Parkáni  
Bc. Ján Parkáni 
Ing. Drahomír Oslík 
Bc. Mária Macková 
Mgr. Ján Vozár 
Mgr. Milan Cesnak 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  
 
Výsledok hlasovania č. 3:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 7     Proti: 0      Zdržalo sa: 0  
 
Uznesenie č. 4 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
b e r i e  n a  v e d o m ie   
správu mandátovej komisie zo dňa 14.12.2014 o overení platnosti voľby starostu obce 
Príbelce a poslancov obecného zastupiteľstva v Príbelciach a o zlučiteľnosti funkcií starostu a 
poslancov. 
 



 4 

Výsledok hlasovania č. 4:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 7     Proti: 0      Zdržalo sa: 0  

 
Bod 9/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom 
zriadení 
 Starosta obce navrhol poslanca Milana Parkániho zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch určených podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  

 
Uznesenie č. 5 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
p o v e r u j e  
poslanca Milana Parkániho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v Príbelciach v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  

 
Výsledok hlasovania č. 5:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 1  
 
 Starosta obce navrhol Ing. Zuzanu Bosmanovú – poslankyňu obecného zastupiteľstva, 
zastupovaním starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Uznesenie č. 6 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
b e r i e  n a  v e d o m ie  
poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Ing. Zuzanu 
Bosmanovú - poslankyňu obecného zastupiteľstva, zastupovaním starostu obce.  

 
 

Výsledok hlasovania č. 6:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 7     Proti: 0      Zdržalo sa: 0  
 
Bod 10/ Návrh na zriadenie orgánov a komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich 
členov 
 
 Starosta obce navrhol zriadiť Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov z poslancov, ktorá je zložená z jedného 
zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých 
poslancov.  
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Starosta obce navrhol členov do Komisie na ochranu verejného záujmu: 
Oslík Drahomír, Ing. (SMER – SD), 
Parkáni Milan (nezávislí), 
Bosmanová Zuzana, Ing. (ĽS-NS), 
Macková Mária (Sieť), 
ktorí si majú spomedzi seba zvoliť predsedu komisie. Poslanec Milan Parkáni navrhol               
Ing. Drahomíra Oslíka, ako zástupcu najväčšieho počtu poslancov za politickú stranu SMER-
SD.  
 Starosta obce konštatoval, že rokovanie o zriadení ostatných komisií sa odkladá na 
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 7 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  z r i aď u je   
Komisiu na  ochranu verejného záujmu  
 
I I .  vo l í   
podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predsedu a členov 
Komisie na ochranu verejného záujmu  
predseda:  Ing. Drahomír Oslík (SMER – SD) 
členovia:  Milan Parkáni (nezávislý) 
  Ing. Zuzana Bosmanová (ĽS-NS) 
  Bc. Mária Macková (Sieť) 
I I I .  o d k la d á   
rokovane o zriadení ostatných komisií na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
Výsledok hlasovania č. 7:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 6     Proti: 0      Zdržalo sa: 1  
  
Bod 11/ Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Príbelce a do Rady školy pri 
MŠ Príbelce 
 Starosta obce navrhol za zástupcu obce za člena Rady školy pri ZŠ Príbelce poslanca 
Mgr. Milana Cesnaka a za člena Rady školy pri MŠ Príbelce poslanca Ing. Drahomíra Oslíka. 
 
Uznesenie č. 8 zo dňa 14.12.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  d e l e g u je  
1/ Za zástupcu obce za člena Rady školy pri Základnej škole Príbelce poslanca Mgr. Milana 
Cesnaka 
2/ Za zástupcu obce za člena Rady školy pri Materskej škole Príbelce poslanca Ing. 
Drahomíra Oslíka  
 
Výsledok hlasovania č. 8:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  
Za: 7     Proti: 0      Zdržalo sa: 0  
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Ing. Lupová prečítala súborné schválené uznesenia OcZ, ktoré zobrali na vedomie 
všetci prítomní poslanci OcZ,  t. j 7 zo 7 prítomných poslancov. 
 
Bod 12/ Záver 
 Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ, 
skonštatoval, že program zasadnutia OcZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 
 
V Príbelciach, dňa 14.12.2014 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová            .........................................   
 
Overovatelia: 
 
Bc. Ján Parkáni    .......................................... 
 
Mgr. Milan Cesnak   .......................................... 
 
 
 
 
 
 
               .......................................... 
                      I n g .  T ib o r  Č i e r n y  
                          starosta obce  


