
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ondrašová 

konaného dňa 25.11.2022 o 18.00 hod. 

 

Prítomní:  Mgr. Ivana Frívaldská – starostka obce 

 Poslanci:   Ing. Juraj Mašek 

                   Alexander Potánka 

       Ing. Beáta Mašková 

       Andrej Bartoň 

       Marek Polerecký 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Odovzdanie ďakovných listov 

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Ondrašová zo dňa 

29.októbra 2022, odovzdanie osvedčení o zvolení poslancov obecného 

zastupiteľstva  (ďalej len OZ) 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

7. Určenie overovateľov zápisnice 

8. Poverenie  zástupcu starostky obce a poslanca,  ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa  § 12 ods.2,prvá veta, 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

9. Zriadenie komisie OZ v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

10. Návrh na zriadenie komisií pri OZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 

a členov 

11. Organizačné zabezpečenie Mikuláša 

12. Informácie starostky, diskusia, rôzne 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie OZ zvolala starostka obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení. Otvorila ustanovujúce zasadnutie OZ a privítala novozvolených 

poslancov OZ  a ostatných  prítomných občanov.  

 

2. Určenie zapisovateľa  
Starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Beátu Maškovú.  

 

3. Odovzdanie ďakovných listov 

Starostka obce odovzdala poslancom, ktorým končí mandát ďakovné listy. Poďakovala im 

za dobrú spoluprácu vo volebnom období 2018-2022.  

 
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Ondrašová zo dňa   

29.októbra 2022, odovzdanie osvedčení o zvolení  poslancov OZ 



Predsedníčka miestnej volebnej komisie  Eva Hinková informovala o výsledkoch  

komunálnych volieb v obci Ondrašová na funkciu starostky obce a poslancov OZ 

konaných  dňa 29.októbra 2022. Poďakovala členom miestnej volebnej komisie  za dobrú 

spoluprácu v čase konania volieb a za vytvorené podmienky pre činnosť komisie. 

Konštatovala, že pri zabezpečovaní volieb neboli zaznamenané žiadne negatívne javy.  

 

Novozvoleným poslancov OZ zablahoželala a odovzdala Osvedčenia o zvolení za poslanca 

OZ a popriala veľa úspechov a  zdravia pri ich práci.  

Správa je priložená k zápisnici ako príloha č.1.  

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ obce Ondrašová 

       Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby predstúpili k zloženiu sľubu. Po prečítaní 

textu sľubu poslanci potvrdili platnosť zvolenia za poslanca svojim podpisom v znení §26 

zákona SNR č.369/1990 Zb. Poslanci zložili sľub do rúk starostky obce, podpísali  čestné 

vyhlásenie, že  nevykonávajú funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca.  

Text sľubu poslancov OZ tvorí prílohu č.2. 

 

       Zložením sľubu poslancov starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášaniaschopné 

a predložila návrh na uznesenie.  

 
   OZ uznesením č. 01/1/2022 

A. b e r i e   n a  v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostky obce  a volieb poslancov do OZ 

2. zapisovateľku Ing. Beátu Maškovú 

 

B. k o n š t a t u j e,  ž e  

1. zvolení poslanci  OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: A.Bartoň, 

Ing.J.Mašek, Ing. B.Mašková, M.Polerecký, A.Potánka. 

  Hlasovanie: 

  Za: 5 ( A. Potánka, J.Mašek, B.Mašková, M.Polerecký, A.Bartoň) 

  Proti: 0 

  Zdržali sa: 0 

 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

   Starostka obce prečítala program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ a dala 

o navrhnutom programe hlasovať. 

   Hlasovanie: 

  Za: 5 ( A. Potánka, J.Mašek, B.Mašková, M.Polerecký, A.Bartoň) 

  Proti: 0 

  Zdržali sa: 0 

 
7. Určenie overovateľov zápisnice 

   Starostka obce určila M. Polereckého a A.Bartoňa  za overovateľov zápisnice. 

 

   OZ uznesením č. 02/1/2022 

A. s ch v a ľ u j e 

program ustanovujúceho zasadnutia OZ 

B. b e r i e   n a  v e d o m i e 



overovateľov zápisnice M.Polereckého a A.Bartoňa.  

    Hlasovanie: 

  Za: 5 ( A. Potánka, J.Mašek, B.Mašková, M.Polerecký, A.Bartoň) 

  Proti: 0 

  Zdržali sa: 0 

 
8. Určenie zástupcu starostky obce a  poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať     

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa  § 12 ods.2,prvá veta, 

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

zriadení v znení neskorších predpisov 

 
Starostka obce určila za zástupcu starostky poslanca  Alexandra Potánku.  Požiadala ho, 

aby  sa ujal svojej funkcie a potvrdil ju svojím podpisom na poverení.  

Starostka obce ďalej navrhla poslanca M.Polereckého, ktorý bude poverený zvolávaním a 

vedením 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 prípadoch  keď starosta ani zástupca starostu nezvolá rokovanie OZ. 

 
Uznesenie č.03/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Ondrašová 

A. s ch v a ľ u j e  

      zástupcu starostky obce poslanca  OZ p. Alexandra Potánku 

 

B. p o v e r u j e  

 poslanca Mareka Polereckého zvolávaním a vedením  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.  

   Hlasovanie: 

   Za: 5 ( A. Potánka, J.Mašek, B.Mašková, M.Polerecký, A.Bartoň) 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

 

9. Zriadenie komisie OZ v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

     Starostka obce informovala, že v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov musí byť zriadená komisia na ochranu 

verejného záujmu. Náplňou práce komisie je prijímanie, evidencia a kontrola ,,Oznámení 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky. Do komisie navrhla  

A.Bartoňa, J.Maška a M.Polereckého. Za predsedu komisie navrhla A.Bartoň. Členovia: 

J.Mašek, M.Polerecký.   

 

Uznesenie č.04/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Ondrašová 

A. z r i a ď u j e 

     komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

B. u r č u j e 

náplň práce komisie:  prijímanie, evidencia a kontrola ,,Oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov starostky. 

C. v o l í 



a) predsedu komisie: A.Bartoň 

b) členov komisie: J.Mašek, M.Polerecký 

    Hlasovanie: 

  Za: 5 ( A. Potánka, J.Mašek, B.Mašková, M.Polerecký, A.Bartoň) 

  Proti: 0 

  Zdržali sa: 0 

 
10. Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov 

   Starostka obce predložila návrhy na zriadenie komisií a ich predsedov:  

1. Komisia krízového riadenia, verejného poriadku a životného prostredia 

 Predseda: Ing. Juraj Mašek 

2. Komisia  kultúrno-spoločenská (SPOZ) 

Predseda: Ing. Beáta Mašková 

 

   Návrhy na zriadenie komisií a ich predsedov boli OZ jednohlasne schválené. Starostka      

požiadala predsedov komisií o doplnenie členov komisií z poslancov a obyvateľov obce.  

  Termín : do nasledujúceho zasadnutia OZ 

  

Uznesenie č.05/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Ondrašová  

s ch v a ľ u j e  zriadenie komisií pri OZ a  ich predsedov 

1. Komisia krízového riadenia, verejného poriadku a životného prostredia 

 Predseda: Ing. Juraj Mašek 

2. Komisia  kultúrno-spoločenská (SPOZ) 

Predseda: Ing. Beáta Mašková 

  Hlasovanie: 

  Za: 5 ( A. Potánka, J.Mašek, B.Mašková, M.Polerecký, A.Bartoň) 

  Proti: 0 

  Zdržali sa: 0 

 

11. Starostka obce predložila termín  na organizovanie Mikuláša dňa 06.12.2022. Poslanci 

navrhli deň 04.12.2022 – nedeľu o 17,00 hod. pri stromčeku. Stromček zabezpečia J.Mašek, 

A. Potánka a A.Bartoň. Mikulášske balíčky zabezpečí Ing. B.Mašková.  

 

Uznesenie č.06/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Ondrašová  

A. s ch v a ľ u j e  
termín Mikuláša – dňa  04.12.2022 o 17,00 hod. pri stromčeku.  

B. u k l a d á 

zabezpečiť Mikulášske balíčky- zodpovedná: B.Mašková  

 

  Hlasovanie: 

  Za: 5 ( A. Potánka, J.Mašek, B.Mašková, M.Polerecký, A.Bartoň) 

  Proti: 0 

  Zdržali sa: 0 

 

12. Informácie starostky, diskusia, rôzne 

 Starostka obce informovala poslancov: 



-  že  finančné prostriedky na kompostéry obec nedostala  

-  že  začalo  nové programové obdobie európskych peňazí s názvom SLOVENSKO na roky  

2021   – 2027 výške cca 13 miliárd 

-  o termíne konania referenda  dňa 21.1.2023 

- o termíne opakovaných volieb na  starostov a poslancov obcí  dňa 25.03.2023, ktoré vyhlásil  

Predseda NR SR 

- o termíne a úlohách  ďalšieho zasadnutia OZ ktoré bude  v rozmedzí od 13.12. - 30.12.2022 

/potreba schválenia rozpočtu obce na rok 2023, dodatku k VZN) 

- o koncoročnom  posedení občanov obce  dňa 17.12.2022 

- o aktuálnych  a pripravovaných výzvach:  

1. Pripravovaná výzva - ,,Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov“ /napr. oprava miestnych 

komunikácií/ Výzva pre obce do 1000 obyvateľov. Bude otvorená 3-4 mesiace. 

Predchádzajúca výzva otvorená 3 mesiace, dotácia 10.000 -100.000 €, ďalšia takáto výzva 

za 8-10 rokov, bola v 2015, teraz 2022....  

     K podaniu žiadosti obec potrebuje:  projekt, kalkuláciu, vypracovať žiadosť a stihnúť 

dodržanie termínu po otvorení výzvy ......  a následne ďalšiu implementáciu  projektu.... 

2. Aktuálna výzva - ,, Podpora obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických 

a pamiatkovo chránených budov“ /napr. zníženie tepelnej náročnosti Kultúrneho domu/ 

podmienka min. 240 000 €., alokácia do 1.12.2024, alokácia na túto výzvu je dosť vysoká 

až 120 mil. EUR 

3. Menšie výzvy – Nadácia Allianz, Výzvy ŽSK, Rôzne granty, Podnikové výzvy.... 

 

Na záver starostka obce vyzvala poslancov o porozmýšľanie a pripravenie si návrhov na  

zlepšenie a zveľadenie chodu  obce.   

 

13. Návrh na uznesenie  

Zapisovateľka  Ing. B.Mašková  prečítala návrh na uznesenie z prvého ustanovujúceho 

zasadnutia OZ.  

 

14. Záver 

 Starostka obce p. Frívaldská poďakovala všetkým za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie 

OZ. 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Beáta Mašková              ........................................................ 

Overovatelia zápisnice:  

Marek Polerecký                         ........................................................ 

Andrej Bartoň               ........................................................ 

 

 

V Ondrašovej  dňa 28.11.2022             Mgr. Ivana Frívaldská 

             starostka obce 


