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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malé Ozorovce 

konaného dňa: 28.11.2022 

 

Prítomní: 

 

Novozvolený starosta obce: Mgr. Milan Dolák, LL.M 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Ján Bejda 

            Ivan Jenčík 

            Ing. Martin Jenčík 

            Antónia Kaňuchová 

        Ing. František Korytko 

        Marcel Maľuda 

            Ján Maľuda 

     

     

Kontrolór obce: Ing. Eva Džudžáková 

 

Predseda miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce: Anna Kaňuchová 

 

Hosť: PaedDr. Dominik Frajkor – primátor mesta Sečovce 

 

Občania obce 

  

     Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo na obecnom úrade. Otvoril 

a viedol ho doterajší starosta obce pán Mgr. Milan Dolák, LL.M. 

 

Predsedajúci oboznámil prítomných s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

  

1.)    Otvorenie zasadnutia a oboznámenie prítomných s navrhovaným priebehom ,  

        1.2.určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

        1.3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

        1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

        1.5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

        1.6. Vystúpenie novozvoleného starostu s prejavom 

2.)    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

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

         obecného zastupiteľstva 

4.)    Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, zriadenie obecnej rady 

5.)    Určenie platu starostu obce 

6.)    Rozhodnutie obecného zastupiteľstva o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

7.)    Diskusia 

8.)    Schválenie uznesenia 

9.)    Záver 
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K bodu 1.2./ 

 

Predsedajúci určil za zapisovateľku pani Ivetu Frajkorovú a za overovateľov zápisnice pána Ing. Jána 

Bejdu a pána Ing. Martina Jenčíka. 

  

K bodu 1.3/ 

 

Výsledky hlasovania vo voľbách do obecného zastupiteľstva a volieb  starostu obce, ktoré sa 

uskutočnili dňa 29.10.2022 oznámil predseda miestnej volebnej komisie vo voľbách do orgánov 

samosprávy obce, pani Anna Kaňuchová. 

 

Z       oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 273 voličov, čo je 61,35 % občanov. Občania 

zvolili starostu obce a 7-členné obecné zastupiteľstvo.   

 
 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:   

 

Milan Dolák, Mgr., LL.M,  SMER - sociálna demokracia - počet platných hlasov 100 

Jana Kudľáková, Mgr.,  Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 98   

Ľubomír Varga, HLAS - sociálna demokracia - počet platných hlasov 75 

 

Za starostu obce Malé Ozorovce bol zvolený Mgr. Milan Dolák, LL.M 
 

Do obecného zastupiteľstva v Malých Ozorovciach boli zvolení:   

 

1. Ján Maľuda, HLAS - sociálna demokracia - počet platných hlasov 146 

2. Marcel Maľuda, SMER - sociálna demokracia - počet platných hlasov 146 

3. Martin Jenčík, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 143   

4. Ivan Jenčík, SMER - sociálna demokracia - počet platných hlasov 126 

5. František Korytko, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 120   

6. Ján Bejda, Ing., Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko - počet platných hlasov 101   

7. Antónia Kaňuchová, - Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 95   

 

Náhradníci do obecného zastupiteľstva:   

1. Ján Varga, Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 93 

2. Erika Bejdová, Kresťanskodemokratické hnutie - počet platných hlasov 85 

3. Ján Frajkor, HLAS - sociálna demokracia - počet platných hlasov 80  

4. Klaudia Vargová, Ing., ZA ĽUDÍ - počet platných hlasov 76  

5. Ján Čeľovský, Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 71  

6. Monika Čižmáriková, Mgr., SMER - sociálna demokracia -  počet platných hlasov 71  

7. Martin Koško, Kresťanskodemokratické hnutie -  počet platných hlasov 55 
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Poslanci zobrali na  vedomie informáciu o výsledku volieb 

K bodu 1.4./ 
 

Predsedajúci pán Mgr. Milan Dolák, LL.M vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani Annu 

Kaňuchovu, aby prečítala znenie sľubu starostu obce. Novozvolený starosta pán Mgr. Milan Dolák, 

LL.M svojim podpisom pod text sľubu sľub zložil. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Anna 

Kaňuchová odovzdala novozvolenému starostovi pánovi Mgr. Milanovi Dolákovi, LL.M osvedčenie 

o zvolení. 

  

K bodu 1.5./ 

 

Nastal slávnostný akt sľubu poslancov. Novozvolený starosta pán Mgr. Milan Dolák, LL.M prečítal 

znenie sľubu poslancov a poslanci zložili sľub svojim podpisom pod text sľubu a zároveň odovzdal 

poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení. Pán Mgr. Milan Dolák, 

LL.M prehlásil, že na zasadnutí sú zúčastnení všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

a zastupiteľstvo je tým uznášania schopné. Potom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu 

návrh programu rokovania, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. 

   

  

K bodu 1.6./ 

   

Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta obce pán Mgr. Milan Dolák, LL.M predniesol 

krátky príhovor, v ktorom poďakoval za prejavenú dôveru. Zaviazal sa, že v spolupráci s poslancami 

obecného zastupiteľstva sa bude snažiť zo všetkých síl, aby obec Malé Ozorovce sa rozvíjala 

k spokojnosti všetkých občanov a atmosféra medzi občanmi bola čo najlepšia a tiež sa zaviazal, že 

bude pokračovať v aktivitách a akciách, ktoré sú už rozbehnuté.       

  

 

K bodu 2./ 

  

Po príhovore starosta obce predložil návrh programu rokovania I. ustanovujúcej schôdze. 

Poslanci tento návrh schválili. 

Za: 7 

 

K bodu 3./ 

 
Starosta obce pán Mgr. Milan Dolák, LL.M predložil návrh na poverenie  poslanca pána Ing. Jána 

Bejdu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 

12 os.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

o obecnom zradení v znení neskorších predpisov.  

Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo. 

Za: 5 

Zdržal sa: 2  Ing. Ján Bejda a p. Marcel Maľuda 
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K bodu 4./ 

 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh  

a/ na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu v tomto zložení 

  

Predseda:  Marcel Maľuda 

Členovia: Ing. Ján Bejda, Ivan Jenčík, Ing. Martin Jenčik, Antónia Kaňuchová, Ing. František 

Korytko, Ján Maľuda 

Poslanci  komisiu na ochranu verejného záujmu v tomto zložení schválili. 

Za: 6 

Zdržal sa: 1  Marcel Maľuda 

 

b/ návrh na zriadenie obecnej rady 

Poslanci návrh na zriadenie obecnej rady neschválili. 

Za: 7 

  

K bodu 5./ 
  

Starosta vykonáva funkciu v celom rozsahu, t.j. na plný úväzok a jeho mesačný plat je vo výške 1,83 

násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (2021)–1,83x1211,00 = 2217,00 €. 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Obecné zastupiteľstvo plat starostu obce schválilo. 

Za: 6 

Zdržal sa: 1  Ing. Ján Bejda 

 

K bodu 6./ 

 Z dôvodu nemožnosti prenesenia dovolenky do nového volebného obdobia starosta  žiadal o 

preplatenie nevyčerpanej  dovolenky za rok 2022 vo výške 22,5 dňa.. K tomuto bodu mal 

pripomienky poslanec Ing.František Korytko, ktorý podľa svojich zistení trval na tom , že dovolenka 

sa dá prenes do ďalšieho roku.   Poslancovi bolo vysvetlené , že s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 

2 zákona č. 253/1994 Z.z. a §  116 ods. 2 Zákonníka práce  starostovi patrí náhrada platu za 

nevyčerpanú dovolenku. Poslanci návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku schválili.  

 Za:  6  

 Zdržal sa: 1   Ing. František Korytko  

K bodu 7./ 

V tomto bode poslanec Ing. František Korytko informoval poslancov o tom, že prebiehajú rôzne 

výzvy na podanie žiadosti na vodovod a kanalizáciu je potrebné mať vysporiadané vlastnícke práva 

na pozemky. Z tohto dôvodu navrhol, aby do najbližšieho zasadnutia starosta obce predložil aktuálne 

podklady pozemkov pod obecnými cestami, ktoré nepatria do vlastníctva obce. Poslanci návrh 

schválili. 

Za:  7 
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K bodu 8./ 

Poslanci textáciu uznesení, ktorú prečítala zapisovateľka Iveta Frajkorová jednohlasne schválili. 

 

  

K bodu 9./ 

Na záver predsedajúci starosta obce pán  Mgr. Milan Dolák, LL.M poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

  

  

 

  

  

                                                                                            Starosta obce: Mgr. Milan Dolák, LL.M 

 

 

 

 

 

  

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Bejda         .............................................. 

                                 

                                       Ing. Martin Jenčík  ...............................................   

 

 

  

 


