
Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rakovčík, 

 konaného dňa 19.11.2022 v Rakovčíku 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov uznesenia a zápisnice 

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

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

(predseda miestnej volebnej komisie) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poverenie poslanca zastupovaním starostky 

9. Určenie platu starostu obce  

10. Odmeňovanie poslancov OZ  

11. Diskusia 

12. Záver. 

 

 

1. Po zaznení hymny Slovenskej republiky starostka obce privítala prítomných                    

a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

         

2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice a uznesenia  

      - Zapisovateľka: Mgr.  Iveta Horvatová 

    - Overovatelia zápisnice a uznesenia: Viera Baloďanská, Mgr. Martina Matkobišová  

             -     viď uznesenie č. 1/UZ/2022 

 

3. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Božena Žumárová informovala o  výsledkoch 

volieb do orgánov samosprávy obce. 

- viď uznesenie č. 2/UZ/2022 

 

4. Zvolená starostka obce Mgr. Iveta Horvatová zložila zákonom predpísaný sľub. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Božena Žumárová jej odovzdala osvedčenie           

o zvolení. 

- viď uznesenie č. 2/UZ/2022 

 

5. Zvolená poslankyňa Mgr. Martina Matkobišová prečítala zákonom stanovený sľub 

poslancov OZ. Prítomní poslanci svojim podpisom potvrdili tento sľub. Predsedníčka 

miestnej  volebnej komisie Božena Žumárová im odovzdala osvedčenia o zvolení. 

- viď uznesenie č. 2/UZ/2022 
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6. Znovu zvolená starostka obce Rakovčík Mgr. Iveta Horvatová vystúpila so svojím 

krátkym príhovorom a ujala sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia.  

 

7. Starostka obce predniesla program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

8. Poslanci OZ určili poslanca p. Dušana Gergeľa, ktorý bude 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Starostka obce poverila p. Mgr. Martinu Matkobišovú za 

zástupkyňu starostky obce Rakovčík. Navrhnutí poslanci boli jednohlasne schválení. 

- viď uznesenia č. 3/UZ/2022 

 

9. Starostka obce predložila návrh a dôvodovú správu na určenie platu starostke obce, ktorý 

poslanci OZ jednohlasne schválili s navýšením odmeny vo výške 20%.  

 viď uznesenie č. 4/UZ/2022 

 

10. Starostka obce predložila návrh  na zmenu zásad  odmeňovania poslancov, ktorý 

poslanci OZ jednohlasne schválili. Návrh je súčasťou zápisnice. 

- viď uznesenie č. 5/UZ/2022 

 

11. Diskusia: 

- Starostka obce informovala prítomných o začatí územného konania a upustenie od 

ústneho pojednávania na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Rýchlostná cesta R4 v úseku Rakovčík-Radoma“, ktorá vedie aj katastrom obce 

Rakovčík 

- viď uznesenie č. 6/UZ/2022 

 

12. Uznesenie  

     - viď príloha 

 

P. starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Horvatová 

Starostka obce    

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 Viera Baloďanská      ............................................... 

 Mgr. Martina Matkobišová               ............................................... 


