
Zápisnica 
 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 23.11.2022 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:                  podľa prezenčnej listiny 
  
Ospravedlnení:        /  
 
Neospravedlnení:    / 
  
Otvorenie zasadnutia. 
V úvode ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zaznela hymna 
Slovenskej republiky. Následne starostka obce Kristína Bónová privítala všetkých 
prítomných a podala im informáciu o priebehu dnešného zasadnutia a oboznámila ich 
s programom zasadnutia OZ.  
 
 
K bodu 1:   
Určenie zapisovateľa zápisnice.  
Starostka obce určila: - za zapisovateľku: Klaudiu Kováčovú 
 
K bodu 2: 
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 
obce. 
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Štefan Uhrin informoval prítomných o výsledku volieb do 
orgánov samosprávy obce Nevidzany (príloha č.1,), ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Za starostu 
obce bola zvolená kandidátka politickej strany SMER – sociálna demokracia pani Kristína Bónová 
s počtom platných hlasov 224. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing. Marcel 
Mladý nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 141; Ing. Michal Strieška nezávislý kandidát  
s počtom platných hlasov 126; Ján Šabík, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 99; Ing. 
Jana Barteková, kandidátka politickej strany KDH s počtom platných hlasov 96; Vladislava 
Zuzulová, kandidátka politickej strany SMER – sociálna demokracia s počtom platných hlasov 96; 
Miloš Mikla, kanditát politickej strany HLAS – SD s počtom platných hlasov 92; Ing. Erik Blaško, 
kandidát politickej strany SMER – sociálna demokracia s počtom platných hlasov 84;. Predseda 
miestnej volebnej komisie odovzdal novozvoleným predstaviteľom obce Nevidzany osvedčenia 
o zvolení.  
  
 
K bodu 3:  
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
Novozvolená starostka obce Kristína Bónová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
ktorý znel: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia“.  
Novozvolená starostka obce Nevidzany Kristína Bónová po prečítaní vyššie uvedeného sľubu 
starostu obce, zloženie sľubu potvrdila svojim podpisom (príloha č.2) a predložila čestné 
prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou do ktorej bola zvolená 
(príloha č.3).  
 
 
 



K bodu 4: 
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
Starostka obce Kristína Bónová poprosila zapisovateľku o prečítanie zákonom stanoveného 
sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý znel: 
„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.“  
Po prečítaní sľubu starostka obce poprosila novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva v Nevidzanoch, aby slovom sľubujem a svojim podpisom potvrdili zloženie 
sľubu pod text sľubu a to v abecednom poradí (príloha č.4). Všetci novozvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva a predložili čestné prehlásenia, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú 
s funkciou do ktorej boli zvolení (príloha 5,6,7,8,9,10,11). 
 
 
K bodu 5:  
Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie. 
Starostka obce navrhla do mandátovej komisie : Ing. Janu Bartekovú a Vladislavu Zuzulovú   
a následne dala hlasovať za zloženie mandátovej komisie. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
navrhnutých členov mandátovej komisie bez pripomienok. 
 
Následne členka mandátovej komisie Ing. Jana Barteková predniesla prítomným správu 
mandátovej komisie (príloha č.12), v ktorej skonštatovala, že osvedčenia o zvolení boli 
miestnou volebnou komisiou  vydané v súlade s výsledkami volieb v zmysle platných 
predpisov a u žiadneho poslanca a starostky obce nenastali dôvody k neudeleniu mandátu. 
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a predloženú správu mandátovej komisie vzali 
prítomní poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie bez pripomienok.   
 
Starostka obce vyzvala zapisovateľku, aby prečítala návrhy uznesení č. 1/2022 – 5/2022, 
ktoré je potrebné spätne schváliť. 
 
Uznesenie č. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch vzalo na vedomie výsledky volieb do orgánov 
samosprávy obce.  
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7,         Za: 7,  Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch skonšatovalo, že novozvolená starostka obce Kristína 
Bónová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7,        Za: 7,  Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uznesenie č. 3/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch skonštatovalo, že zvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  
                  Barteková Jana, Ing. 
                  Blaško Erik, Ing. 
                  Mikla Miloš 
                  Mladý Marcel, Ing. 
                  Strieška Michal, Ing. 
                  Šabík Ján 
                  Zuzulová Vladislava 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7,         Za: 7,  Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schválilo mandátovú komisiu v zložení : Ing. Jana 
Barteková, Vladislava Zuzulová 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7,         Za: 7,  Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch vzalo na vedomie predloženú správu mandátovej 
komisie. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7,        Za: 7,  Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Záver. 
Po odhlasovaní prijatých uznesení starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         Kristína Bónová                                                              
                                                                                                                          starostka obce  

 
 
 
Zapísala: Klaudia Kováčová  
 
 
 
 
 


