
Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 06.12.2018 v zasadačke obecného úradu 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                    Neprítomní: -  

 

 

Overovatelia zápisnice:  Marek Bakajsa, František Bezek 

 

 

Zapisovateľka: Martina Šuhajdová 

 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 

10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

369/1190 Zb. o obecnom zriadení 

12. Záver 

 

 

 

1.  Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovci nad 

Ondavou   otvoril  a viedol MVDr. Peter Olejník, ktorý privítal všetkých prítomných.   

 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil p. Mareka Bakajsu a  Františka Bezeka. 

            Za zapisovateľku určil Martinu Šuhajdovú, pracovníčku Obecného úradu Rakovec       

nad Ondavou.  

 

 

3. O priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obci informovala 

zapisovateľka  ustanovujúceho zasadnutia OcZ  Martina Šuhajdová, ktorá zároveň 

novozvolenému starostovi obce MVDr. Petrovi Olejníkovi a novozvoleným 

poslancom OcZ: Marek Bakajsa, Peter Bakajsa, František Bezek, Juraj Leško,  



Ing. Michal Martaus, Oľga Naščáková, Bc. Ján Potocký, Igor Radyk, Radoslav 

Šuhajda odovzdala osvedčenie o zvolení. 

 

 

4. Novozvolený starosta obce MVDr. Peter Olejník zložil slávnostný sľub, čo potvrdil 

svojím podpisom, boli mu odovzdané insígnie obce a ujal sa vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

5. Text sľubu poslancov prečítal poslanec Marek Bakajsa a každý prítomný novozvolený 

poslanec potvrdil sľub svojím podpisom. Na základe tejto skutočnosti sa 

novozvozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií. 

Novozvolení  poslanci  podpísali: 

-   Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných    

     údajov podľa…… 

-   Súhlas so spracovaním osobných údajov 

-   Vyhlásenie o mlčanlivosti 

 

 

6. Nasledovalo vystúpenie novozvoleného starostu obce MVDr. Petra Olejníka, v ktorom 

všetkým zvoleným poslancom poblahoželal a vyjadril vieru v dobrú spoluprácu 

v nadchádzajúcum volebnom období.  

 

 

7. Starosta obce dal návrh na doplnenie programu ustanovujúceho zasadnutia: 

- menovanie zástupcu starostu ako bod č. 8 

- určenie platu starostu obce ako bod č. 12. 

 Poslanci program ustanovujúceho zasadnutia so zmenami jednohlasne schválili. 

 

 

8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov a menovanie zástupcu starostu. 

Startosta obce navrhol za členov obecnej rady: 

Mareka Bakajsu – predseda 

Juraja Leška – člen 

Radoslava Šuhajdu – člen 

Zároveň v tomto bode bol menovaný za zástupcu starostu obce p. Marek Bakajsa. 

 

 

9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov: 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné komisie: 

 

- Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

             Predseda komisie: Marek Bakajsa 

             Členovia komisie: Peter Bakajsa 

                                           František Bezek 

                                           Ing. Michal Martaus 

                                           Radoslav Šuhajda 

 

 

 



- Komisia pre kultúru, šport a sociálne veci 

Predseda komisie: Igor Radyk 

Členovia komisie: Juraj Leško 

                              Oľga Naščáková 

                              Bc. Ján Potocký 

 

 

10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov: 

Marek Bakajsa - predseda 

Juraj Leško - člen 

Bc. Ján Potocký - člen 

 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

369/1190 Zb. o obecnom zriadení. 

 Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 12 ods. 2, 5 a 6 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z.  o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje jedného poslanca obecného 

zastupiteľstva zvolávaním a vedením v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 5 a 6. Na 

riešenie takejto situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bola p. 

Oľga Naščáková.  Obecné zastupiteľstvo schválilo poverenie poslankyne Oľgy 

Naščákovej, ktorá bude oprávnený zvolávať zasadnutia OcZ. 

 

 

12. Určenie platu starostu: 

Starostovi obce patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Poslanci určujú mesačný plat starostu obce vo výške základného platu bez navýšenia. 

 

 

13. Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupitelstva a poďakoval prítomným za 

účast.  

 

 

Zapísala: Martina Šuhajdová 

 

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa ………………………. 

 

                                       František Bezek ……………………... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     MVDr. Peter Olejník 

                                                                                                            starosta obce 



Uznesenie č. 6/a/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- určenie zapisovateľky Martiny Šuhajdovej a overovateľov zápisnice Mareka 

Bakajsu a Františka Bezeka 

 

 

 

Hlasovalo za:            9    poslancov 

Hlasovalo proti:        0    poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 

 



Uznesenie č. 6/b/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

- výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Hlasovalo za:                poslancov 

Hlasovalo proti:            poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 

 

 



Uznesenie č. 6/c/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

konštatuje, že 

 

- novozvolený starosta obce MVDr. Peter Olejník zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, prevzal insígnie a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 

 

 

Hlasovalo za:                poslancov 

Hlasovalo proti:            poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 



Uznesenie č. 6/d/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

konštatuje, že 

 

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Marek Bakajsa, Peter Bakajsa, 

František Bezek, Juraj Leško, Ing. Michal Martaus, Oľga Naščáková, Bc. Ján 

Potocký, Igor Radyk, Radoslav Šuhajda zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Hlasovalo za:                poslancov 

Hlasovalo proti:            poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 

 



Uznesenie č. 6/e/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

- vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

 

 

 

Hlasovalo za:                poslancov 

Hlasovalo proti:            poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 

 

 



Uznesenie č. 6/f/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva doplnený o 

menovanie zástupcu starostu pri bode 8. a určenie platu starostu obce ako bod      

č. 12. 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          9      poslancov 

Hlasovalo proti:       0     poslancov 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 

 

 



Uznesenie č. 6/g/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov a menovanie zástupcu starostu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

zriaďuje 

 

- obecnú radu v zložení: Marek Bakajsa, Juraj Leško a Radoslav Šuhajda 

 

a menuje 

 

- Mareka Bakajsu za zástupcu starostu obce. 

 

 

 

Hlasovalo za:          9      poslancov 

Hlasovalo proti:      0      poslancov 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 



Uznesenie č. 6/h/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

zriaďuje 

- komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, 

volí 

- presedu komisie: Mareka Bakajsu 

- a členov komisie poslancov: Petra Bakajsu, Františka Bezeka, Ing. Michala 

Martausa a Radoslava Šuhajdu, 

 

zriaďuje 

- komisiu pre kultúru, šport a sociálne veci, 

volí 

- predsedu komisie: Igora Radyka 

- a členov komisie poslancov: Juraja Leška, Oľgu Naščákovú a Bc. Jána Potockého. 

 

 

 

Hlasovalo za:           9     poslancov 

Hlasovalo proti:       0     poslancov 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 



Uznesenie č. 6/i/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba jej členov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

zriaďuje 

- komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

volí 

- predsedu komisie: Mareka Bakajsu 

- a členov komisie: Juraja Leška a Bc. Jána Potockého 

 

 

 

Hlasovalo za:          9      poslancov 

Hlasovalo proti:      0      poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 



Uznesenie č. 6/j/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1         

a ods. 2 zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- poverenie poslankyne Oľgy Naščákovej, ktorá bude oprávnená zvolávať 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Hlasovalo za:           9     poslancov 

Hlasovalo proti:       0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 

 



Uznesenie č. 6/k/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 6.12.2018  

 

 

K bodu  12. Určenie platu starostu  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

určuje 

 

- mesačný platu starostu obce vo výške základného platu bez navýšenia. 

 

 

 

 

Hlasovalo za:            9    poslancov 

Hlasovalo proti:        0    poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.12.2018 

 


