
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Zemianskych Sadoch, dňa 21.11.2022 o 18.00 hodine 

 
 
Deň konania:  21.11.2022 
 
Prítomní:   Prezenčná listina 
 
Program:  1. Otvorenie zasadnutia 
   2. Určenie zapisovateľa  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie    
insígnií a prevzatie 

    osvedčenia o zvolení 
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného  
             zastupiteľstva a prevzatie osvedčenia o zvolení      

   6.  Príhovor novozvoleného starostu obce 
   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
   8. určenie overovateľov zápisnice 
   9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 
   10. Menovanie zástupcu starostu obce 

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

   12. Určenie sobášiaceho poslanca a sobášny deň 
   13. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
   14. Zriadenie komisií, voľba ich členov 
   15. určenie platu starostu obce 
   16. Diskusia 
   17. Záver 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Roman Súkeník a požiadal predsedu volebnej 
komisie 
Mgr. Štefániu Vaškovú o oznámenie výsledkov volieb 
 
2. Určenie zapisovateľa 
Za zapisovateľku bola určená p. Vlasta Sokolová 
 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
S výsledkami volieb na starostu a poslancov do  OZ oboznámila prítomných 
predsedníčka  
volebnej komisie p. Mgr. Štefánia Vašková 

 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 
osvedčenia o zvolení 
Novozvolený starosta obce predniesol zákonom stanovený sľub starostu obce  
a podpísal ho. 



Prevzal insígnie od predsedu miestnej volebnej komisie Mgr. Štefánie Vaškovej . 
   Uznesenie č. 1 – OZ berie na vedomie 
   1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
 

Zvolení poslanci OZ predniesli sľub poslanca OZ a podpísali ho: František Forro, Denisa 
Hambálková, 
Igor Kostka, Klaudia Královičová, Mgr.  Zuzana Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan 
Šípka 
Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 
 
    Uznesenie č. 1-   OZ konštatuje, že  

1. novozvolený starosta obce Ing. Roman Súkeník zložil 
zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: František 
Forro, Denisa 
Hambálková, Igor Kostka, Klaudia Královičová, Mgr. Zuzana 
Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 

 
6. Príhovor novozvoleného starostu obce 
    Novozvolený starosta obce Ing. Roman Súkeník sa slávnostne prihovoril novozvoleným 
poslancom. 
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
Ustanovujúce zasadnutie vedie novozvolený starosta obce Ing. Roman Súkeník, oboznámil 
s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia 
Novozvolení poslanci schválili program ustanovujúceho zasadnutia. 

 
Uznesenie č. 1 – OZ  schvaľuje program 
ustanovujúceho  zasadnutia OZ 
 

Hlasovalo 7 poslancov:  František Forro, Denisa Hambálková, Igor Kostka, Klaudia 
Královičová, Mgr. Zuzana 
Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Za – 7, Proti – 0 Zdržali sa – 0 
 
Za zapisovateľa  bola určená p. Vlasta Sokolová 
 
8. Určenie overovateľov zápisnice 
Poslanci si schválili overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu. 
 
 
Overovatelia zápisnice:  František Forro 
     Denisa Hambálková 
 
9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 
 
Návrhová komisia:               František Forro 
                Denisa Hambálková 
                Vlasta Sokolová 



Hlasovalo 7 poslancov: Forro František, Denisa Hambálková, Igor Kostka, Klaudia 
Královičová, 
Mgr. Zuzana Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Za – 6 , Proti - 0, Zdržali sa – 1/Denisa Hambálková/ 
 
Volebná komisia :  Angela  Žáková 
           Vlasta Sokolová 
           Štefánia Vašková, Mgr. 
 
Hlasovalo 7 poslancov: František Forro, Denisa Hambálková, Igor Kostka, Klaudia 
Královičová, Mgr. Zuzana Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Za – 7, Proti – 0 Zdržali sa – 0 
 
10. Menovanie zástupcu starostu 
Starosta obce vymenoval za svojho  zástupcu Mgr. Štefan Šípku. 
 
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Uznesenie č. 2 - Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch    p 

o v e r u j e 
poslanca Mgr.  Štefana Šípku zvolávaním a vedením zasadnutí 
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 znení 
neskorších predpisov. 
 

12. Určenie sobášiaceho poslanca  
 
Za sobášiaceho poslanca bol navrhnutý Mgr. Štefan Šípka 
Za sobášne dni boli stanovené piatok a sobota 
 

Uznesenie č. 2 – OZ poveruje Mgr. Štefana Šípku za 
sobášiaceho poslanca 

 
13. Návrh na zriadenie obecnej rady 
Starosta predložil návrh na zriadenie obecnej rady a predsedu komisie. Zvolení boli dvaja 
poslanci OZ s najväčším počtom hlasov. Zástupca starostu sa stáva členom obecnej rady bez 
hlasovania. 
Voľba členov obecnej rady prebehla tajným hlasovaním. Zvolený bol ten, kto získal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. 
Za – 7, proti – 0, zdržali sa - 0 
Hlasovalo 7 poslancov: Forro František, Denisa Hambálková, Igor Kostka, Klaudia 
Královičová, Mgr. 
Zuzana Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
 
 
 



   Uznesenie č. 3 – Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch 
 

A:  z r i a ď u j e     obecnú radu 
 

B:  volí za členov obecnej rady   Forro František, Ščasný Jozef, Mgr. 
Štefan Šípka 

 
14. Zriadenie komisií, voľba ich členov 
Starosta predložil návrh na zriadenie  komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. 
Členovia komisie: Mgr. Sedláčková Zuzana, Královičová Klaudia a Denisa Hambálková 
Hlasovalo 7 poslancov: Forro František, Denisa Hambálková, Igor Kostka,  
       Klaudia Královičová, Mgr. Zuzana Sedláčková, Jozef Ščasný, 
       Mgr. Štefan Šípka 
Za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0. 
 

Uznesenie č. 4 -  Obecné zastupiteľstvo  z r i a ď u j e  

 

A:   komisiu  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
 
B: náplň práce komisie, a to : kontrola majetkových priznaní verejných 
funkcionárov 

 
   C.   v o l í  
          a)  predsedu komisie Sedláčková Zuzana 

b) členov komisie: a: poslancov Královičová Klaudia, Denisa    
Hambálková 

 
15. Určenie mesačného platu starostu 
Starosta obce požiadal o preplatenie dovolenky z predchádzajúceho funkčného obdobia v 
počte 
14 dní. 
Hlasovalo 7 poslancov: František Forro, Denisa Hambálková, Igor Kostka, Klaudia 
Královičová, 
Mgr. Zuzana Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka 
Za – 6, proti – 1 - Mgr. Sedláčková Zuzana,  zdržali sa – 0. 
 

Uznesenie č. 5 – OZ schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
starostovi 
 obce za predchádzajúce volebné obdobie celkovo 14 dní 

 
Plat starostu poslanci navrhli vo výške v akej bol v minulom volebnom období. Jeho výška  
je nasledovná: Priemerná mzda v národnom hospodárstve k 1.1.2022 je 1211,- €, koeficient 
pre výpočet podľa počtu obyvateľov pre Obec Zemianske Sady je 1,83 násobok. Mzda bude 
navýšená o  40%  podľa §4 ods. 1 a 2. 
Hlasovalo 7 poslancov: Forro František, Denisa Hambálková, Igor Kostka, Klaudia 
Královičová, 
Mgr. Zuzana Sedláčková, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan Šípka. 
Za – 6, proti – 1- Mgr. Sedláčková, zdržali sa - 0 



 
   Uznesenie č. 5 – Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch   

s ch v a ľ u j e  
v súlade so zákonom NR SR . 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších podľa § 4 ods.  
1 a 2 základný mesačný plat starostu Ing. Romana Súkeníka zvýšený 
o 40 % 
 

16. Diskusia 
      V diskusii starosta obce oboznámil  poslancov o konaní kultúrnych akcií v obci – 
požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviečky dňa 27.11.2022. Na tejto 
akcii vystúpia  
Krojovanka a žiaci ZŠ s MŠ 
Ďalšia akcie budú: 
Mikuláš – 4.2.2022 o 11.30 hodine 
Posedenie dôchodcov pri vianočnej kapustnici dňa 8.12.2022 o 14.30 hodine ŠJ 
Pracovné OZ je plánované na 13.12.2022 o 17.00 hodine. 
 
17. Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za ich účasť. 
 
 
V Zemianskych Sadoch dňa 21. novembra 2022 
 
 
 
 
        Ing. Roman Súkeník 
            starosta obce 
 
Zapísala: Vlasta Sokolová  
 
 
 
 
_________________                                                                                   _________________ 
     František Forro        Denisa Hambálková
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
     UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zemianske Sady 
zo dňa 21. novembra 2022. 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
 
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca ktorý bude 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady. 
4. Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, 
voľba členov    
    a predsedu komisie. 
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 

 
Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch  
 
A.  b e r i e    n a    v e d o m i e  

 
     1. Výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
     2. Vystúpenie novozvoleného starostu  
 
B.  k o n š t a t u j e,  ž e 

 
     1. novozvolený starosta obce Ing. Roman Súkeník zložil zákonom predpísaný 
         sľub  starostu obce 
     2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub       
         poslanca 
         obecného zastupiteľstva: 1. Forro František, 2. Denisa Hambálková, 3.. Klaudia    
         Královičová,      

4. Igor Kostka, 5. Mgr. Zuzana Sedláčková, 6. Jozef Ščasný, 7. Mgr. Štefan 
Šípka. 

 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 
veta zákona o obecnom zriadení. 

 
 Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch 
p o v e r u j e  

   1. poslanca Mgr. Štefana Šípku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zstupiteľstva 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 znení 
neskorších predpisov. 

3. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady 
 
  Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch 
 A.  z r i a ď u j e  
 obecnú radu  
 B. volí za členov obecnej rady 
 František Forro, Jozef Ščasný, Mgr. Štefan  Šípka 
 
4. Zriadenie komisií obecného  zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov 
a členov komisií 
 
  Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch 
 A.  z r i a ď u j e 

Komisiu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
B.  u r č u j e  
náplň práce komisie, a to  kontrola majetkových priznaní verejných funkcionárov 
C.  v o l í  
a) predsedu komisie Mgr. Zuzanu Sedláčkovú 
b) členov komisie poslancov Denisa Hambálková, Klaudia Královičová 

 
5. Určenie mesačného platu starostu 
 
  Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch 
  

u r č u j e  

 

1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch  starostov  obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  základný  
mesačný plat starostu Ing. Romana Súkeníka zvýšený o 40 % podľa § 4 ods. 1 a 2  
 
2 . schvaľuje: 
 
      1. Sobášiaceho poslanca: Mgr Štefana Šípku a sobášiace dni v piatok a v sobotu. 
      2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce v počte 14 dní za    
          predchádzajúce  volebné obdobie 
 
 
 
       Ing. Roman Súkeník 
                        starosta obce 
 
 
Vyvesené dňa:  28.11.2022 
Zvesené dňa:    14.12.2022 


