Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenské
Pravno,
konaného dňa 11. novembra 2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Pavol GRUSMANN, starosta obce

Poslanci :

Milada BELKOVÁ
Miloš CESNAK
Branislav GRÍGER
Simona LUKÁČOVÁ
Martina KURINSKÁ
Mgr. Zdenka KURINSKÁ
Katarína ŠOVČÍKOVÁ

Ďalší prítomní :

Katarína ZELIENKOVÁ, riaditeľka MŠ
Mgr. Peter LUKAČOVIČ, riaditeľ ZŠ
JUDr. Marika BARABAS PAVLÍKOVÁ
hlavná kontrolórka obce

Verejnosť:

16 občanov

NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA:
1. 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1. 2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
1. 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
1. 4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie ďalšieho sobášiaceho
9. Záver
Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Grusmann. Privítal všetkých
prítomných. Následne zaznela hymna Slovenskej republiky.
K bodu 1. 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:

Ing. Milena Timková
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Overovatelia zápisnice:

Miloš Cesnak
Branislav Gríger

K bodu 1. 2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
Starosta obce Pavol Grusmann poďakoval všetkým voličom za účasť vo voľbách. Zároveň
požiadal pani Vieru Felcanovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie, ktoré sa konali 29.
10. 2022, aby oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Slovenské Pravno.
Miestna volebná komisia predkladá výsledky volieb poslancov do OZ:
Počet voličov zapísaných v zozname: 746
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 461
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 446
Za poslancov do OZ boli zvolení títo kandidáti:
Milada Belková
271 hlasov
Mgr. Zdenka Kurinská
269 hlasov
Branislav Gríger
250 hlasov
Miloš Cesnak
249 hlasov
Martina Kurinská
245 hlasov
Katarína Šovčíková
241 hlasov
Simona Lukáčová
240 hlasov
Náhradníci:
Miloslav Jeleň
Mgr. Jana Fontányová

165 hlasov
87 hlasov

Všetkým zvoleným poslancom do OZ srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných
úspechov.
Miestna volebná komisia predkladá výsledky voľby starostu obce:
Počet voličov zapísaných v zozname: 746
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 461
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 458
Mgr. Jana Fontányová
Pavol Grusmann
Ing. Marian Ličko

18 hlasov
407 hlasov
33hlasov

Za starostu obce bol zvolený: Pavol Grusmann
K bodu 1. 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Predsedníčka volebnej komisie pani Viera Felcanová vyzvala novozvoleného starostu
k vykonaniu sľubu starostu podľa ust. § 13, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Starosta vykonal akt sľubu starostu, ktorý podpísal a zároveň podpísal čestné vyhlásenie
k nezlučiteľnosti funkcií.
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K bodu 1. 4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Starosta obce vyzval poslancov k vykonaniu sľubu poslanca podľa ust. § 25, ods. 1, písm. a),
Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Jednotliví poslanci vykonali akt sľubu poslanca, ktorý podpísali a zároveň podpísali čestné
vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií.
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce Pavol Grusmann predložil návrh programu zasadnutia. Skonštatoval, že je
prítomných všetkých 7 poslancov a OZ je uznášaniaschopné.
HLASOVANIE:
ZA:
7 Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno schvaľuje: program zasadnutia, tak ako bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

K bodu 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Úlohou mandátovej komisie je overiť zloženie sľubu novozvolených poslancov a starostu,
overiť nezlučiteľnosť funkcie poslancov a starostu, podať o výsledku svojich zistení správu
ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal návrh, aby členmi mandátovej komisie boli títo poslanci v zložení:
Mgr. Zdenka Kurinská – predseda
Martina Kurinská – členka
Miloš Cesnak – člen
Úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným
bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení.
Starosta obce dal návrh, aby členmi návrhovej komisie boli títo poslanci v zložení:
Katarína Šovčíková, Milada Belková, Simona Lukáčová.
HLASOVANIE:
ZA:
7 Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené
UZNESENIE č. 1/2022 k bodu 3: Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení
1. a) zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov: predseda: Mgr. Zdenka Kurinská,
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členovia: Miloš Cesnak, Martina Kurinská na volebné obdobie rokov 2022 – 2026
b) určuje úlohy mandátovej komisie:
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva , kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom
predpísaného sľubu
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení
zvolených funkcionárov
- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva
2. a) zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov: Katarína Šovčíková, Milada Belková,
Simona Lukáčová
b) určuje úlohy návrhovej komisie:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k
postupu rokovania návrhy uznesení
................................................................
Podpis: Pavol Grusmann – starosta
K bodu 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Starosta obce odovzdal doklady mandátovej komisii za účelom ich preskúmania a požiadal
predsedníčku mandátovej komisie, aby podala správu o svojich zisteniach ustanovujúcemu
zasadnutiu obecného zastupiteľstva a následne po jej predložení žiada návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Mandátová komisia obecného zastupiteľstva obce Slovenské Pravno preskúmala doklady
o zložení sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a novozvoleného starostu.
Konštatuje, že všetci vlastnoručnými podpismi podpísali sľuby bez výhrad a čestné
vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií.
HLASOVANIE:
ZA:
7 Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené
UZNESENIE č. 2/2022 k bodu 4: Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno
1. berie na vedomie
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
- predloženú správu mandátovej komisie
2. konštatuje, novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva
zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub
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K bodu 5. Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Pavol Grusmann poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili
komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov. Zároveň poďakoval všetkým,
ktorí podporili jeho kandidatúru 407 hlasmi, čo je 90% všetkých platných odovzdaných
hlasov. Toto je podľa neho jeho vysvedčenie za predchádzajúce obdobie, pocta a zároveň
veľký záväzok voči občanom.
Pripomenul, že končiace volebné obdobie bolo poznačené pandémiou, energetickou
a ekonomickou krízou ako aj vládnou krízou.
Spomenul niektoré aktivity , ktoré sa vykonali v tomto období: rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice, nový asfaltový koberec na ceste smerom ku cintorínu, vybudovanie chodníka na
cintoríne, zmena vykurovania na obecnom úrade a v zdravotnom stredisku, závlahový systém
na ihrisku, merač rýchlosti, rekonštrukcia telocvične, rekonštrukcia chodníkov, prevod
pozemkov pod miestnymi komunikáciami, zdigitalizovanie knižnice.
Lepšia informovanosť občanov cez sms, webovú stránku a mobilnú aplikáciu.
Záverom ešte povedal: “Len spoločným úsilím, trpezlivosťou, rešpektovaním jeden voči
druhému, aj napriek nejednotným názorom na vzniknuté problémy, hľadaním spoločného
riešenia a prijatím kompromisov sa nám všetkým budú riešiť problémy lepšie aj keď niekedy
nie ľahko, ale predovšetkým k spokojnosti nás všetkých.“
K bodu 6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
Starosta obce Pavol Grusmann poveril zastupovaním v zmysle § 13 b) Zákona obecnom
zriadení poslankyňu Katarínu Šovčíkovú. Následne jej odovzdal poverenie, kde je určený
rozsah kompetencií, v ktorých ho môže zastupovať.
HLASOVANIE:
ZA:
7 Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené
UZNESENIE č. 3/2022 k bodu 6: Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno
berie na vedomie
- informáciu o poverení zástupcu starostu, ktorou bude na volebné obdobie 2022 – 2026
poslankyňa Katarína Šovčíková
................................................................
Podpis: Pavol Grusmann – starostka
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K bodu 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
V zmysle § 12, ods. 2,3,5 a 6 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov navrhuje
starosta obce, aby vo volebnom období rokov 2022-2026 bol poverený niektorý z poslancov
zvolaním a vedením obecného zastupiteľstva v zmysle uvedených paragrafov. Bola
navrhnutá poslankyňa Milada Belková.
HLASOVANIE:
ZA:
7 Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené
UZNESENIE č. 4/2022 k bodu 7: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno
poveruje
- podľa ustanovení § 12, ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poslankyňu Miladu Belkovú za podmienok v citovaných ustanoveniach
zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

................................................................
Podpis: Pavol Grusmann – starosta
K bodu 8. Určenie ďalšieho sobášiaceho
Starosta obce navrhuje poslankyňu Mgr. Zdenku Kurinskú ako ďalšiu sobášiacu.
HLASOVANIE:
ZA:
7 Belková,Cesnak,Gríger,Lukáčová,M. Kurinská,Mgr. Z.Kurinská,Šovčíková
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené
UZNESENIE č. 5/2022 k bodu 8: Určenie ďalšieho sobášiaceho
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno
poveruje
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- poslankyňu Mgr. Zdenku Kurinskú vykonávaním sobášneho aktu v zmysle § 4, ods. 1,
zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov

................................................................
Podpis: Pavol Grusmann – starosta
K bodu 9. Záver
Starosta na konci volebného obdobia ďakuje poslancom, za ich prácu, aktivitu, účasť na
poradách a zastupiteľstvách, pomoc pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí a za celkový prínos k rozvoju obce im takto prejavuje vďaku a uznanie. Ďalej ďakuje
zamestnancom obce, všetkým zložkám a organizáciám, ktoré reprezentovali našu obec
a všetkým občanom, ktorí sa pričinili na rozvoji obce.
Starosta obce poďakoval poslancom a občanom za účasť a pozornosť na ustanovujúcom
zasadnutí..
Ustanovujúce zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.55 hod.
Zapísal/(a):Ing. Milena Timková

Overovatelia:
Miloš Cesnak

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

Branislav Gríger

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