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ZÁPISNICA  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 23. 11. 2022 
Prítomní:  
                  Ondrej Mihňák, novozvolený starosta obce 
       Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 
                  Štefan Kunzo, predseda miestnej volebnej komisie pre Komunálne voľby 2022 
 
Poslanci: 
Miroslav Jančár 
Darina Jančárová 
Patrik Mihňák Bc. 
František Mojcher 
Marián Joe Sendrej 
Štefan Soľana 
Peter Synalik 
  
Program:  
  1. Otvorenie zasadnutia 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
  6.  Vystúpenie novozvoleného starostu 
  7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
  8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 
  9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
11. Určenie platu starostu 
12. Rôzne 
13. Záver 
 
K bodu 1:  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril   starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal 
prítomných.  
 
K bodu 2:  
Starosta obce určil za: 
Zapisovateľku: Mgr. Marcelu Hamrákovú  
za overovateľov zápisnice: Bc. Patrika Mihňáka a Mariána Joe Sendreja   
 
K bodu 3:  
Predseda miestnej volebnej komisie pre Komunálne voľby 2022 Štefan Kunzo informoval 
prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdal osvedčenia 
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o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva. 
 
K bodu 4:  
Po informácií o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  starosta prečítal 
sľub a potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. Insígnie. 
 
K bodu 5:  
Následne starosta prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  Všetci novozvolení poslanci 
zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený 
zoznam poslancov v abecednom poradí. 
 
K bodu 6:  
Novozvolený starosta vystúpil so svojim príhovorom. 
 
K bodu 7: 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania.  Všetci prítomní poslanci 
boli za návrh programu. 
 
K bodu 8:  
Starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Františka Mojchera, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetci prítomní poslanci boli za 
tento návrh.  
Za zástupcu starostu obce bola zvolená Darina Jančárová. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali 
na vedomie zvolenie zástupcu starostu obce.  
 
K bodu 9: 
Obecná rada nebola zriadená. 
 
K bodu 10: 
Na tomto zasadnutí bola zriadená Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcií. Za predsedu tejto komisie bola zvolená Darina Jančárová a za členov Miroslav Jančár 
a Štefan Soľana.  
Komisia na ochranu verejného poriadku bude zriadená na najbližšom zastupiteľstve.  
 
K bodu 11: 
Starostovi obce poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili 100 % úväzok. Určili 
mesačný plat starostu vo výške 2216,50 EUR, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov 
(1,83). 
Starosta obce predložil návrh na zvýšenie svojho platu o 10 %. Poslanci obecného zastupiteľstva 
uvedený návrh starostu na tomto zasadnutí neschválili, budú o ňom rokovať na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva.    
 
K bodu 12: 
Pán starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Adriany Badyovej o prenájom  
sály KD za účelom konania oslavy. Poslanci obecného zastupiteľstva upozornili, že žiadosti p. A. 
Badyove nie je možné vyhovieť, vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo dňa 27. 08. 2020 
prijalo uznesenie č. 16/2020, podľa ktorého sála KD slúži len na akcie organizované obcou.  
 
K bodu 13: 
Starosta obce poďakoval prítomných za účasť.  
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Zapísala: Mgr. Marcela Hamráková 
Overovatelia: Bc. Patrik Mihňák 
            Marián Joe Sendrej  
 
V Chrasti nad Hornádom, 23. 11. 2022       Ondrej Mihňák 
                                                                                                               starosta obce 
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U Z N E S E N IA  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Chrasť nad 

Hornádom, zo dňa 23. 11. 2022 
(1 – 5) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca ktorý  bude  zvolávať  a  viesť  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady. 
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií. 
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

 Uznesenie č. 1 
 

Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom   

A . b e r i e n a v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolený starosta obce Ondrej Mihňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  Miroslav Jančár 
    Darina Jančárová 
    Patrik Mihňák, Bc. 
    František Mojcher 
    Marián Joe Sendrej 
    Štefan Soľana 
    Peter Synalík  

 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 
o obecnom zriadení. 

 

 Uznesenie č. 2 
 

Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom  

p o v e r u j e 

1.  poslanca Františka Mojchera   zvolávaním  a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v  
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prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

3. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady 
 

 Uznesenie č. 3 
 

Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom nezriadilo žiadnu obecnú radu.  

 
4. Zriadenie komisií obecného  zastupiteľstva,  určenie  náplne  ich  práce,  voľba  predsedov a 
členov komisií 

 

 Uznesenie č. 4 
 

Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom   

A . z r i a ď u j e 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií  

B . u r č u j e 

náplň práce komisie:  Úlohy komisie sú dané zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

C . v o l í 

a) predsedu komisie: Darina Jančárová 
b) členov komisie : a) Miroslav Jančár  

         b) Štefan Soľana  

 

5. Určenie mesačného platu starostu 
 

 Uznesenie č. 5 
 

Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom  

u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  mesačný plat starostu Ondreja Mihňáka  
vo výške 2216,50 EUR.  

 
 
 
V Chrasti nad Hornádom, 23. 11. 2022     Ondrej Mihňák 
            starosta obce 


