
Zápisnica 
 

z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Golianove  

konaného dňa 09. novembra 2022 
 

 

Dátum konania:  09.11.2022 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania  slávnostného zasadnutia OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 

4. Zloženie sľubu starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

8. Poverenie zástupcu starostu 

9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

10. Poverenie výkonom sobášiaceho 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesení 

13. Záver 

 

 

1/  Otvorenie 

Znovuzvolený starosta obce Mgr. Ľuboš Kolárik otvoril  v zmysle zákona o obecnom zriadení   

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Golianove po voľbách konaných  29. 

októbra 2022 a privítal na ňom: 

- novozvolených poslancov OZ 

- doterajších poslancov OZ 

- predsedníčku miestnej volebnej komisie 

- pracovníkov obce a ostatných prítomných 

 

2/  Procedurálne veci 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Lýdia Pilková    a   Patrik Kolárik 

Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Lucia Homová 

       

3/  Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy  

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie p. Darnadiová oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb do obecného zastupiteľstva a s výsledkami volieb starostu obce konaných dňa 

29.09.2022. 

 



4/  Zloženie sľubu starostu obce 

Novozvolený starosta prečítal predpísaný text sľubu: 

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem  pri 

výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia“. 
Zložením sľubu a podpísaním písomného znenia sľubu sa ujíma funkcie starostu obce Mgr. 

Ľuboš Kolárik. 

   

 

5/  Zloženia sľubu novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci predstúpili pred starostu obce v poradí v akom boli vyzvaní, podali 

ruku starostovi, vyhlásili sľubujem a podpísali písomné znenie sľubu. 

 

 „ Sľubujem, na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia“. 

 
Týmto  aktom sa končí funkčné obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva. 

 

6/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

Starosta Mgr. Kolárik poďakoval a vyslovil uznanie za prínos tým, ktorí pracovali v Obecnom 

zastupiteľstve počas uplynulého volebného obdobia.  

Novozvoleným poslancom zaželal, aby sa im práca darila, aby sa o štyri roky mohlo 

konštatovať, že naša obec je krajšia a občania spokojnejší. 

 

7/ Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje 

program svojho zasadnutia dňa 09.11.2022 tak ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: Za:  9                         Proti:  0                              Zdržal sa:  0 

 

8/  Voľba  mandátovej aj návrhovej komisie 

 

a) za predsedu mandátovej komisie bol navrhnutý a zvolený: Mgr. Michal Áč  

za členov boli navrhnutí a zvolení: Mgr. Ľubor Ferenczy    a    Ing. Pavol Franek  

Mandátová komisia bola v tomto zložení jednomyseľne schválená poslancami OZ. 

 

Hlasovanie: Za:  9                         Proti:  0                              Zdržal sa:  0 



Predseda  mandátovej komisie Mgr. Michal Áč prečítal správu mandátovej komisie.  Podľa 

prezenčnej listiny sú na dnešnom zasadnutí prítomní deviati poslanci,   a preto je Obecné 

zastupiteľstvo spôsobilé voliť a právoplatne sa uznášať. 

Mandátová komisia overila, že starosta a poslanci dostali osvedčenie o zvolení vydané 

miestnou volebnou komisiou, zložili zákonom predpísaný sľub a nevykonávajú funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca.  

 

b) za predsedu návrhovej komisie bola navrhnutá a zvolená:  Mgr. Lýdia Pilková 

za členov boli navrhnutí a zvolení: Andrea Ballová     a     Mgr. Dávid Pavelka 

Návrhová komisia bola v tomto zložení jednomyseľne schválená poslancami OZ. 

 

Hlasovanie: Za:  9                         Proti:  0                              Zdržal sa:  0 

 

8/  Poverenie zástupcu starostu 

 

Keďže kompetencia návrhu je stanovená zákonom starostovi obce, starosta poveruje  do  

funkcie zástupcu starostu Mgr. Michala Áča  – poslanca obecného zastupiteľstva. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili Mgr. Michala Áča do funkcie zástupcu starostu.    

 

Hlasovanie: Za:  9                         Proti:  0                              Zdržal sa:  0 

 

9/  Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

 

Podľa zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať 

a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce, ktorými sú najmä obecná rada a komisie.  

Predseda návrhovej komisie Mgr. Lýdia Pilková predložila návrh na zriadenie komisií 

a voľbu ich predsedov nasledovne: 

 komisia pre školstvo, kultúru a šport 

 komisia výstavby, územného plánovania a obchodu a služby 

 komisia finančná, správy majetku a sociálnych vecí 

 komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia  

Poslanci jednomyseľne schválili zriadenie jednotlivých komisií. 

 

Hlasovanie: Za:  9                         Proti:  0                              Zdržal sa:  0 

 

Za predsedov  jednotlivých komisií boli určení a zvolení: 

 komisia pre školstvo, kultúru a šport:  

1. Mgr. Lýdia Pilková 

Hlasovanie: Za:  8                                      Proti:  0                         Zdržal sa: 1 
                                                                                                                              (Mgr.L.Pilková) 

 komisia výstavby, územného plánovania , obchodu a služieb:  

2. Andrea Ballová 

Hlasovanie: Za:  8                                      Proti:  0                         Zdržal sa: 1 
                                                                                                                                  (A.Ballová) 

 komisia finančná, správy majetku a sociálnych vecí: 

3. Mgr. Michal Áč 

Hlasovanie: Za:  8                                      Proti:  0                         Zdržal sa: 1 
                                                                                                                                  (Mgr.M.Áč) 

 komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:  



4. Patrik Kolárik 

Hlasovanie: Za:  8                                      Proti:  0                         Zdržal sa: 1 
                                                                                      (P.Kolárik) 

Za členov jednotlivých komisií boli určení a zvolení: 

 komisia pre školstvo, kultúru a šport: 

 

1. Ing. Pavol Franek 

2. Mgr. Lucia Homová 

3. Peter Gugh 

Hlasovanie: Za:  8                       Proti: 0                              Zdržal sa:  1   
                                                                                                                     (Ing.P.Franek) 

 komisia výstavby, územného plánovania, obchodu a služieb: 

 

1. Peter Pavelka  

2. Mgr. Erik Šlosár 

3. Mgr. Dávid Pavelka 

Hlasovanie: Za:  8                       Proti: 0                              Zdržal sa:  1   
                                                                                                                   (Mgr.D.Pavelka) 

 komisia finančná, správy majetku a sociálnych vecí: 

 

1. Hana Bryndzová 

2. Mgr. Silvia Áčová 

Hlasovanie: Za:  9                       Proti: 0                              Zdržal sa:  0   

 

 komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 

1. Ondrej Grman 

2. Ivan Janič 

3. Juraj Boháč 

Hlasovanie: Za:  8                       Proti: 0                              Zdržal sa:  1   
                                                                                                                                         (J.Boháč) 

 komisia na ochranu verejného záujmu: 

 

1. Patrik Kolárik 

2. Juraj Boháč 

3. Ľudmila Verešová 

Hlasovanie: Za:  7                       Proti: 0                              Zdržal sa:  2   
                                                                                                                (P.Kolárik, J.Boháč) 

           

    Poslanci jednomyseľne schválili členov jednotlivých komisíí.  

 

10/  Poverenie výkonom sobášiaceho 

 

Zákon o rodine určuje, že pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu sa tento obrad 

vykonáva pred starostom, alebo povereným poslancom Obecného zastupiteľstva. Výkonom 

funkcie sobášiaceho, okrem starostu, starosta  navrhuje  poveriť poslankyňu OZ Mgr. Lýdiu 

Pilkovú, poslanca Mgr. Ľubora Ferenczyho  a poslanca Mgr. Dávida Pavelku.  

Poslanci OZ jednomyseľne schválili výkonom sobášiaceho poslankyňu poslankyňu OZ Mgr. 

Lýdiu Pilkovú, poslanca Mgr. Ľubora Ferenczyho  a poslanca Mgr. Dávida Pavelku.  

 

Hlasovanie: Za:  9                       Proti: 0                              Zdržal sa:  0   

 

 



11/  Diskusia 

Pán starosta sa spýtal prítomných, či majú poslanci alebo niekto z občanov príspevok do 

diskusie. Nakoľko neboli iné príspevky do diskusie, pán starosta prešiel k bodu záver. 

 

12/  Návrh uznesenia 

Návrh na uznesenia predniesla predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Lýdia Pilková. Poslanci 

OZ predložený návrh na uznesenia jednomyseľne schválili.  

 

Hlasovanie: Za:  9                       Proti: 0                              Zdržal sa:  0   

 

13/  Záver 

Na záver starosta ešte raz poďakoval poslancom doterajšieho obecného zastupiteľstva za 

spoluprácu, miestnej volebnej komisii za zabezpečenie hladkého priebehu volieb, mandátovej 

a návrhovej komisii za predloženie správ a uznesení, všetkým prítomným za účasť a prístup 

k priebehu zasadnutia a poprial novozvoleným poslancom a pracovníkom obce veľa úspechov 

v budúcom období pri vykonávaní svojej funkcie. 

 

 

 

 

 

 

v  Golianove, dňa 09.11.2022 

 

 

 

 

 

..............................................                       ................................................. 

       Mgr. Lýdia Pilková                                                                            Patrik Kolárik 

      overovateľ zápisnice                               overovateľ zápisnice 

 

      

 

 

 

                                                                                                        .............................................. 

                                                                                                              Mgr. Ľuboš Kolárik  

                                                                                                                   Starosta obce 

 

 

 

 

 

       


