
           
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce              
    Šarišské Dravce zo dňa 22.11.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 

Program zasadnutia: 
1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 
     3a/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií, prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce 
     3b/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 
     3c/ Príhovor  starostu obce Ing. Pavla Blaščáka  

 4.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
 5.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva  
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  
1. Zriadenie komisie podľa č. 7, ods. 5 zák. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
2.  Určenie platu starostu obce  
3. Schválenie sobášiacich v zmysle par. 4, ods. 1 zákona 36/2005 Z. z.  o rodine  
4.  Diskusia  
5.  Záver  

 
  
13. Záver 
  
K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia  
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril starosta obce Mgr. Marko Angelovič 
 
K bodu 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice starosta určil   Katarínu Hovančíkovú, Ing. Juraja Dobroviča. Za 
zapisovateľku určil  Máriu Šašalovú. 
 
K bodu 3 

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 
 



Nakoľko sa z pracovných dôvodov  predseda miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí v Šarišských Dravciach nemohol byť zasadnutia účastný,  prítomných 
informovala  s výsledkami volieb konanými 29.10.2022 v zmysle Zápisnice MVK o výsledkoch 
volieb, Mgr. Iveta Mišenčíková, ktorá vykonávala funkciu podpredsedu MVK pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí.  Odovzdala prítomným zvoleným poslancom a novozvolenému 
starostovi osvedčenia o zvolení.  
 
K bodu 3a 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií, prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom obce 

 

Novozvolený starosta obce Ing. Pavol Blaščák  predniesol sľub starostu obce, ktorý potvrdil 
svojim podpisom. Prevzal insíginie obce a aj vedenie obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu 3b 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 
 
JUDr. Lenka Thurská predniesla znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a tí svoj sľub 
následne potvrdili svojim podpisom.  
 
 K bodu 3c 

Vystúpenie starostu obce  Ing. Pavla Blaščáka  

 

Starosta obce Ing. Pavol Blaščák  sa prihovoril prítomným  poslancom, zamestnancom obce a aj 
prítomným občanom.  
 
K bodu 4 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

 

 Program zasadnutia: 
1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 
     3a/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií, prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce 
     3b/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 
     3c/ Príhovor  starostu obce Ing. Pavla Blaščáka  

 4.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
 5.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva  
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  
7. Zriadenie komisie podľa č. 7, ods. 5 zák. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 



8.  Určenie platu starostu obce  
9. Schválenie sobášiacich v zmysle par. 4, ods. 1 zákona 36/2005 Z. z.  o rodine  
10.  Diskusia  
11.  Záver  

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje  program ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a to:  
 
 Program zasadnutia: 
1.  Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 
     3a/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií, prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce 
     3b/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 
     3c/ Príhovor  starostu obce Ing. Pavla Blaščáka  

 4.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
 5.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva  
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  
7. Zriadenie komisie podľa č. 7, ods. 5 zák. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
8.  Určenie platu starostu obce  
9. Schválenie sobášiacich v zmysle par. 4, ods. 1 zákona 36/2005 Z. z.  o rodine  
10.  Diskusia  
11.  Záver  

 
            
Hlasovanie:    

Za: 9  Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, 
Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. 
Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš 
Mišenčík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  



Nehlasovali: 0  

 

 
Starosta obce informoval poslancov, že za svojho zástupcu si z poslancov určil Ing. Ľuboša 
Goliaša. Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 
 
 
Hlasovanie:    

Za: 5  Anton Filip, Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj,   JUDr. 
Lenka Thurská, Ing. Lukáš Mišenčík 

Proti: 3 Katarína Hovančíková, Matej Hovanec, Ing. Miroslav 
Žvanda  

Zdržal sa: 1 Ing. Ľuboš Goliaš  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia k bodu   
 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 
A. určuje:   
- za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia OZ  p. Mária Šašalová 
 - overovateľov zápisnice: p.  Katarína Hovančíková, Ing. Juraj Dobrovič    
                                                                             

 B . b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce  
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 
 

C . konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce  Ing. Pavol Blaščák  zložil zákonom predpísaný sľub  
    starostu obce  
2. zvolení poslanci:  Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, Ing. Juraj Dobrovič, 
Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš Mišenčík 
zložili zákonom predpísaný sľub 
 
 
 



Hlasovanie:    

Za: 9 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, 
Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. 
Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš 
Mišenčík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
K bodu 4 

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov 

 

V tomto bode programu starosta obce navrhol zriadenie komisií, ktoré budú nápomocné 
obecnému zastupiteľstvu a obci pri riešení problémov a organizácii podujatí v obci. Navrhol 
zriadiť Komisiu pre školstvo, mládež, kultúru a šport, Komisiu na ochranu verejného poriadku, 
riešenie sťažností, stavebná a životné prostredie, Finančnú komisiu. 
 
Návrh starostu obce na obsadenie Komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport: 
predseda:  Katarína Hovančíková 
členovia:  poslanci Ing. Lukáš Mišenčík, Matej Hovanec, JUDr. Lenka Thurská 
Návrh starostu na obsadenie Komisie na ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností, 
stavebná a životné prostredie: 
predseda:  Ing. Miroslav Žvanda  
členovia:  poslanci Ing. Juraj Dobrovič, Anton Filip, Matej Hovanec  
Návrh starostu obce na obsadenie Finančnej komisie: 
predseda:  Ing.  Ľuboš Goliaš  
členovia: poslanec Jozef Šuhaj 
zástupcovia OcÚ: Mgr. Iveta Mišenčíková, Mária Šašalová 
 
Zo strany navrhnutých členov jednotlivých komisií neboli podané žiadne námietky k členstvu v 
komisiách. 
 
Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 
A . z r i a ď u j e 
komisie, a to:  Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport 
                          Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností, 
                          stavebná a životné prostredie.     
              Finančná komisia  



B . v o l í  
a)predsedu komisie: Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport p.  Katarína Hovančíková   
b)  členov komisie :              
poslancov Ing. Lukáš Mišenčík, Matej Hovanec, JUDr. Lenka Thurská 
          
 c)  predsedu komisie: Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností, 
      stavebná a životné prostredie p.  Ing. Miroslav Žvanda  
 d)  poslancov p.  Ing. Juraj Dobrovič, Anton Filip, Matej Hovanec  
  
            
 e) predsedu komisie:  Finančná komisia : Ing. Ľuboš Goliaš 
 
f) poslancov  p. Jozef Šuhaj 
    zástupcovia OcÚ: Mgr. Iveta Mišenčíková, Mária Šašalová 
 
Hlasovanie:    

Za: 9 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, 
Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. 
Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš 
Mišenčík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 5 

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

výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
 
Návrh na členov tejto komisie predniesol starosta obce. Členovia sú zástupcovia politických 
strán, ktorí nominovali kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva a kandidáti boli 
úspešní.  
 
Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach 
A . z r i a ď u j e 
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
B . v o l í  



a) predsedu komisie: Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov p. 
JUDr. Lenka Thurská 
b) členov komisie :  
    poslancov p.  Anton Filip, Jozef Šuhaj 
 
Hlasovanie:    

Za: 9 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, 
Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. 
Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš 
Mišenčík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
K bodu 6 

Poverenie  poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so 

znením par.  12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta Zákona o 

obecnom zriadení 
 
Na návrh starostu obce poslanci poverili poslanca  Mgr. Miroslava Žvandu zvolávaním a vedením 
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením par.  12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta Zákona o obecnom zriadení. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach poveruje  poslanca p. Ing. Miroslava Žvandu  
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:    

Za: 9  Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, 
Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. 
Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš 
Mišenčík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  



Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
K bodu 7 

Schválenie sobášiacich v zmysle par. 4 ods. 1 Zákona 36/2005 Z. z. o rodine 
 
Starosta podal návrh na sobášiacich:  poslanci Katarína Hovančíková, Ing. Miroslav Žvanda 
 
Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach schvaľuje  
sobášiacich v zmysle par. 4 ods. 1 Zákona 36/2005 Z. z. o  rodine :  Katarína Hovančíková, Ing. 
Miroslav Žvanda  
 
Hlasovanie:    

Za: 9  Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, 
Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. 
Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš 
Mišenčík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
K bodu 8 

Určenie platu starostu obce  

 

K návrhu na určenie platu starostu informovala p. Mária Šašalová v zmysle dôvodovej správy k 
návrhu na určenie platu starostu obce. V súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov určuje obecné zastupiteľstvo plat starostovi obce. V zmysle zákona o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov je to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2021 a násobku 2,20, ktorý 
predstavuje koeficient pre našu obec vzhľadom na počet obyvateľov (od 1001 do 3000). 
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat starostu obce teda predstavuje  2 665,- €. 
 
Návrh na uznesenie:   
 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach určuje  
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 v rozsahu 
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 2,2 plat starostu obce s 
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  
 
Hlasovanie:    

Za: 9 Katarína Hovančíková, Ing. Ľuboš Goliaš, Anton Filip, 
Ing. Juraj Dobrovič, Jozef Šuhaj, Matej Hovanec, Ing. 
Miroslav Žvanda, JUDr. Lenka Thurská, Ing. Lukáš 
Mišenčík 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
K bodu 10 
Diskusia 
 
 
V tomto bode programu boli poslanci oboznámení a boli im doručené  Vyhlásenia o mlčanlivosti, 
Súhlasy so spracovaním osobných údajov a Oboznámenia dotknutej osoby s informáciami 
potrebnými k spracovaniu osobných údajov.   
Zo strany poslancov  bol daný podnet na doriešenie facebookovej stránky obce. Doteraz užívaná 
stránka  nie je oficiálnou stránkou obce. 
 

 

K bodu 11 
Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala:  Mária Šašalová 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Katarína Hovančíková 
                                           Ing. Juraj Dobrovič 
 
 


