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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Oznámenie výsledkov volieb 

4. Zloženie sľubu starostu 

5. Zloženie sľubu poslancov 

6. Vystúpenie starostu 

7. Prestávka 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov 

zápisnice 

9. Voľna návrhovej komisie 

10. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

11. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

12. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

13. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

14. Záver.  

 

K bodu č. 1: Slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ, ktoré bolo zvolené  v súlade s § 12 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril doterajší starosta 

p. František Beregszászi.  Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy 

obcí. Na ustanovujúcom zasadnutí sa zložením zákonom predpísaného sľubu ujmú svojej 

funkcie novozvolený starosta a poslanci Obecného zastupiteľstva.  

P. František Beregszászi privítal podpredsedníčku MVK p. Lenku Kuzmovú. Ustanovujúceho 

zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci novozvolení poslanci. Za končiacich poslancov sa zasadnutia 

nezúčastnil nikto.   

 

K bodu č. 2: Starosta obce František Beregszászi určil za zapisovateľa Ing. Gabrielu 

Vargovú. Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. V. Oravec, Ž. Bérešová. 

 

K bodu č. 3: Starosta obce požiadal p. Kuzmovú – podpredsedníčku MVK o oznámenie 

výsledkov volieb. P. Kuzmová oznámila výsledky volieb. 

 

K bodu č. 4: P. František Beregszászi požiadal Ing. Ľuboša Jankeho, ktorý bol vo voľbách 

zvolený za starostu obce, aby zložil zákonom predpísaný sľub. Zloženie sľubu  

následne potvrdil podpisom. Podpredsedníčka MVK p. Kuzmová mu odovzdala 

osvedčenie o zvolení a zablahoželala  mu.  

 

„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.  

 

P. František Beregszászi zablahoželal Ing. Jankemu a odovzdal mu insígnie obce a 

vedenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch.  
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K bodu č. 5: Ďalším bodom zasadnutia bolo zloženie sľubu poslancov Obecného 

zastupiteľstva. P. JUDr. Oravec ako najstarší novozvolený poslanec zastupiteľstva prečítal sľub 

poslanca. Po jeho prečítaní poslanci miestneho zastupiteľstva svoj sľub potvrdili slovom: 

„SĽUBUJEM“ a následne aj svojim podpisom. 

 

:„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." 

 

P. Kuzmová odovzdala osvedčenie poslanca všetkým poslancom a zablahoželala im. 

   

K bodu č. 6: Novozvolený starosta vystúpil so svojim príhovorom, v ktorom predstavil  vízie 

do budúcnosti, poďakoval odchádzajúcemu starostovi a nových poslancov povzbudil v ich 

práci počas nadchádzajúceho štvorročného obdobia.  

 

K bodu č. 7: P. starosta vyhlásil 10 minútovú prestávku. 

 

K bodu č. 8: Starosta obce skonštatoval, že prítomných je 9 poslancov, čo je nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov a OZ je uznášania schopné. Následne sa hlasovalo o programe 

zastupiteľstva. P. starosta vyzval poslancov na návrh vypustenia bodov z programu a zmenu 

poradia bodov. Vzhľadom k tomu, že žiadne návrhy neboli predložené, hlasovalo sa 

o zverejnenom programe. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 12 ods. 5 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

zverejnený program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch. 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

Starosta obce Ing. Janke vyzval poslancov na návrh bodov programu na doplnenie, žiadny 

návrh predložený nebol. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
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K bodu č. 9: V tomto bode sa pristúpilo k zvoleniu návrhovej komisie. Do návrhovej komisie 

boli navrhnutí Mgr. Katarína Popovič a JUDr. Vincent Popovič. Následne sa o tomto návrhu 

hlasovalo. 

 
Hlasovanie za návrhovú komisiu:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Na I. zasadnutí obecného zastupiteľstva návrhová komisia pracovala v zložení: 

Mgr. Katarína Popovič 

JUDr. Vincent Oravec 

 

K bodu č. 10: V tomto bode p. starosta Ing. Ľ. Janke oznámil, že v súlade s § 13 b zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení zastupovaním starostu poveril poslanca Patrika Kuzmu. 

 
K bodu č. 11: Obecné zastupiteľstvo má právo si zvoliť poslanca, ktorý v prípadoch 

stanovených zákonom o obecnom zriadení môže zvolať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Poslanec JUDR. V. Oravec navrhol, aby poverená zvolávať a viesť zasadnutia 

v prípadoch stanovených zákonom o obecnom zriadení bola Mgr. Katarína Popovič. Následne 

sa hlasovalo o tomto návrhu:  

 
Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa  § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

poveruje 

Mgr.Katarínu Popovič zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v zákonom 

stanovených prípadoch. 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

 



Z Á P I S N I C A  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sokoľany 

zo dňa 28.11.2022 

 

4 

 

K bodu č. 12: V súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov Ing. Janke navrhol zriadenie týchto stálych komisií obecného 

zastupiteľstva: 

 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku obce 

- Komisia pre ochranu verejného poriadku a riešenia problémov MRK 

- Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci 

- Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu 

 

Do rozpravy k tomuto návrhu sa nikto neprihlásil, preto návrhová komisia predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

A. zriaďuje 

stále komisie obecného zastupiteľstva: 

1. Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku 

2. Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného 

prostredia 

3. Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci 

4. Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B. určuje 

 

obsahovú náplň komisií Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch: 

 

Komisie sa riadia určenou obsahovou náplňou. Predsedovia komisií môžu v rámci programu 

rozširovať a dopĺňať rokovania komisie. 

 

1. Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku  

 

a) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje formálnu 

správnosť jeho zostavenia a kontroluje jeho plnenie, 

b) vyjadruje sa k záverečnému účtu obce  

c) vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,  

d) vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom obce, 

e) vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

f) vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám a zámerom, ktoré majú dopad na financovanie 

a rozpočet obce, 
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g) prerokúva a posudzuje najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení obce, iných 

normatívnych dokumentov obce podliehajúcich schváleniu obecného zastupiteľstva, 

rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska 

súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy, 

h) vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

i) posudzuje prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a výšku kúpnej ceny, 

j) posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu  za zriadenie vecného bremena, 

k) posudzuje prenájom majetku obce a zaujíma stanovisko k výške nájmu, 

l) posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo 

vzťahu k prevodu majetku obce a nadobúdaniu do majetku obce,  

m) posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu 

k majetku obce a jej majetkovým právam ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku 

a majetkovým právam do vlastníctva obce. 

 

2. Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného 

prostredia  

 

a) zaoberá sa občianskymi návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a životného 

prostredia, ako aj sama sleduje stav  verejného poriadku a životného prostredia a obecnému 

zastupiteľstvu predkladá návrhy a možné riešenia,  

b) dohliada nad činnosťou obecnej hliadky, 

c) zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov 

a spolupôsobí pri zmierlivom riešení susedských sporov, 

d) prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení ako aj iné materiály, ktoré sa 

týkajú oblasti verejného poriadku a životného prostredia, 

e) sleduje bezpečnostnú situáciu a prípadné negatívne javy v obci a navrhuje opatrenia na 

zlepšenie, 

f) predkladá návrhy v rámci prevencie proti omamným látkam a alkoholickým nápojom, 

g) vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obyvateľov, 

osobitne príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity na území obce Sokoľany, 

h) vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom týkajúcim sa 

života marginalizovanej rómskej komunity, 

i) podieľa sa na výkone kontroly a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce 

týkajúcich sa oblasti pôsobnosti komisie, 

j) prerokúva správu o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

3. Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci 

 

a) posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé športové kluby a športové talenty, ktorých sídlo 

alebo bydlisko je v obci Sokoľany, 

b) podporuje a pomáha pri organizovaní športových podujatí v obci, 

c) predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry a športu v obci , 

d) vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti kultúry a športu a navrhuje riešenia, 

e) spolupôsobí pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,  

f) spolupôsobí pri utváraní kroniky obce,  
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g) vyjadruje sa k materiálom určeným na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti svojej 

pôsobnosti, 

h) predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 

poskytovaných v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti obce, 

i) monitoruje sociálnu problematiku v obci, dáva návrhy na zlepšenie v rámci kompetencií 

obce,  

j) prerokúva podnety a žiadosti občanov týkajúcimi sa sociálnej oblasti a zaujíma k nim 

stanovisko 

k) prerokúva správu o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

4. Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu 

 

a) posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu obce, jeho zmien 

a doplnkov z pohľadu územného rozvoja obce, 

b) vyjadruje sa ku koncepcii výstavby na území obce,  

c) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území obce 

a k rozhodujúcim stavbám ovplyvňujúcim významným spôsobom život obyvateľov obce, 

d) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce 

v zmysle cestného zákona, 

e) vyjadruje sa k materiálom určeným na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré obsahovo 

súvisia s problematikou výstavby a územného plánovania, a tiež k ďalším materiálom, ktoré 

súvisia so samotnou činnosťou komisie, 

f) monitoruje a podporuje regionálny rozvoj a spoluprácu. 

 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

 zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov verejnými 

funkcionármi územnej samosprávy v rozsahu stanovenom ústavným zákonom.  

 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 
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V tomto bode sa pokračovalo v rokovaní ohľadom zloženia komisií. Najprv prebehla voľba 

predsedov komisií. Poslanec JUDr. V. Oravec predniesol návrh na predsedov komisií: 

 

a. Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku obce 

     Návrh: Mgr Katarína Popovič 

b. Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného prostredia 

Návrh: Imrich Výrostko 

c. Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci 

     Návrh: Ing.Lukaš Varga 

d. Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu 

     Návrh: Patrik Kuzma 

e.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 Návrh: Ing.Róbert Janke 

 

Návrh na uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

podľa, § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

za predsedov komisií obecného zastupiteľstva:  

 

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku – Mgr. Katarína Popovič 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného prostredia – 

Imrich Výrostko 

 

Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci – Ing. Lukáš Varga 

 

Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu – Patrik Kuzma 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –  

Ing. Róbert Janke  

 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 
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Po hlasovaní o predsedoch komisií predložil poslanec JUDr. V. Oravec návrh na členov 

jednotlivých komisií. Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia s menami kandidátov 

na členov komisií, o ktorom sa hlasovalo. 

 

Návrh na uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

podľa, § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

členov – poslancov komisií 

 

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku: 

JUDr. Vincent Oravec, Ing. Róbert Janke, Ladislav Drotár, Bc. Želmíra Bérešová 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného prostredia: 

JUDr. Vincent Oravec, Patrik Kuzma, Eugen Varga, Bc. Želmíra, Bérešová 

 

Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci:  

Mgr. Katarína Popovič, Patrik Kuzma, Bc. Želmíra Bérešová, Imrich Výrostko 

 

Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu:  

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, Ing. Róbert Janke, Ladislav Drotár 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

JUDr. Vincent Oravec, Mgr, Katarína Popovič, Ladislav Drotár, Eugen Varga 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

K bodu č. 13: P. starosta Ľ. Janke informoval prítomných, že podľa § 2 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  

„Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol 

vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo“. 
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Zostatok nevyčerpanej dovolenky p. F. Beregszásziho predstavuje: 

Za rok 2021 – 2 dni 

Za rok 2022 – 27,5 dňa 

 

Mgr. Popovič uviedla, že po predchádzajúcich rokovaniach je všeobecná zhoda poslancov na 

návrhu preplatiť 8 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 a následne prečítala návrh 

uznesenia: 

 

Návrh na uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.  

rozhodlo 

o preplatení 8 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 starostu obce Sokoľany Františka 

Beregszásziho. 
  
Hlasovanie:  

Za:  6 Ladislav Drotár, Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

Mgr. Katarína Popovič, Eugen Varga,  

Ing. Lukáš Varga 

Proti:   1 JUDr. Vincent  Oravec 

Zdržal sa: 2 Bc. Želmíra Bérešová, I. Výrostko 

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

K bodu č. 14: 
Vzhľadom k tomu, že bol vyčerpaný program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Sokoľany, p. starosta Ing. Ľ. Janke poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Sokoľanoch, 28.11.2022 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Vargová  ___________________ 

 

 

Overovatelia: JUDr. V. Oravec   ___________________ 

 

 Bc. Ž. Bérešová                          ___________________ 

  

 

Starosta obce: Ing. Ľuboš Janke             ___________________ 
 

 


