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Zápisnica 
z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného  dňa  05.04.2022 
v kultúrnej sále  Obecného  úradu  Drienovec 

 

Prítomní:  Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce 
  Marta  Bujanská 
  Gabriel  Csemer 
  Štefan  Horváth 
  Mgr. Katarína  Kočišová 
  Milan  Lukács 
                    Ernest  Spielmann 
  Ing.  Erik  Ševcov 
 
Ďalší prítomní:  Zuzana  Knežiková  - zapisovateľka 
        Ing. Iveta  Milanová - hlavná kontrolórka obce 
          Roland  Mohnyanský – novozvolený poslanec  
Neprítomný:  Ladislav  Šimko 
        
 
1.  Otvorenie  
Ustanovujúce  zasadnutie obecného  zastupiteľstva v Drienovci  otvoril  
zástupca  starostu obce Ing. Štefan  Bacsó a privítal  prítomných. 
 
Zástupca starostu obce Ing. Štefan  Bacsó navrhol: 
- za zapisovateľa  zápisnice: Zuzana  Knežiková   
- za overovateľov  zápisnice:   Gabriel Csemer 
             Ing. Erik  Ševcov 
- do  návrhovej komisie: Marta  Bujanská 
                                        Mgr.  Katarína  Kočišová 
Tento  návrh bol  prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválený. 
 
Predseda miestnej volebnej komisie Slavomír Merva prečítal správu 
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 19.03.2022.  
Správa je prílohou zápisnice č. 2. 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
Ing. Štefan Bacsó prečítal vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 
Vzdanie sa mandátu poslanca OZ je prílohou zápisnice č. 3. 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
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Nastupujúci starosta Ing. Štefan  Bacsó zložil sľub starostu, ktorý potvrdil 
svojim podpisom v kronike, prevzatím osvedčenia  a predniesol príhovor 
k prítomným.  
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
Novozvolený poslanec Roland  Mohnyanský zložil sľub poslanca OZ, ktorý  
potvrdil svojim podpisom v kronike a prevzatím  osvedčenia. 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
2. Schválenie  programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienovci 
 
Starosta obce Ing. Štefan  Bacsó  oboznámil prítomných s programom 
zasadnutia OZ.  
Program  rokovania:  
1. Úvodné  náležitosti 
     a) otvorenie  zasadnutia 
     b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     c) voľba návrhovej komisie 
     d) oznámenie výsledkov doplňujúcich  volieb starostu obce Drienovec zo dňa  
         19. marca a odovzdanie  osvedčenia o zvolení novozvoleného starostu 
     e) vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Drienovec 
     f) zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia zasadnutia  
         novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčenia 
     g) zloženie sľubu nastupujúceho poslanca Obecného zastupiteľstva v obci  
         Drienovec a odovzdanie osvedčenia 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Drienovec 
3. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu  
     podľa §13b odst. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov 
4. Určenie platu starostu obce 
5. Rôzne 
6. Stanovisko návrhovej komisie k prijatým uzneseniam 
7. Záver 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
3. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu  
    obce podľa §13b odst. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších   
    predpisov 
Starosta obce určil za zástupcu starostu obce Ernesta Spielmanna. 
Hlasovanie: ZA - Marta  Bujanská 
          Gabriel  Csemer 
          Štefan  Horváth 
          Mgr. Katarína  Kočišová 
          Milan  Lukács 
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                            Roland  Mohnyanský 
                            Ing.  Erik  Ševcov 
ZDRŽAL  SA – Ernest  Spielmann 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami    schválené. 
 
4. Určenie platu  starostu  obce 
OZ určuje  plat  starostu podľa  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky  za predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2021 je to 
1 211,- eúr) a násobku podľa § 4 ods. 1  (podľa počtu obyvateľov to činí 2,2 
násobok) + odmena vo výške 0 %. 
Toto uznesenie bolo   prítomnými  poslancami  jednomyseľne  schválené. 
 
5. Rôzne 
Neboli žiadne  pripomienky. 
 
6. Stanovisko návrhovej komisie k prijatým  uzneseniam 
Prijaté  uznesenia prečítala Mgr.  Katarína Kočišová. 
 
7. Záver 
Na záver Ing. Štefan  Bacsó – starosta obce,  poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie OZ. 
 

V Drienovci, dňa 06.04.2022 

 
 
                                                           
                                                                                 ................................................ 
                   Ing. Štefan  Bacsó 
                     starosta obce 
 
 
Overovatelia:  Gabriel  Csemer          ............................................... 
               Ing.  Erik  Ševcov       ............................................... 
 
Zapisovateľka: Zuzana  Knežiková    ...............................................  
   
 
   


