
Zápisnica 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  

konaného dňa 18.11.2022 v zasadačke KD Žitná-Radiša 

 

Rokovanie viedol starosta obce Ing. Botka Rudolf s nasledovným programom : 

1. Starosta privítal prítomných starých aj nových  poslancov a občanov, skonštatoval že sú prítomní všetci  
poslanci,   a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Privítal aj HK obce a predsedníčku volebnej komisie. 
Zapisovateľom bude Daša Hanková, za overovateľov zápisnice určil  Ing. Ľubomíra Martiša  a Ivana 
Kušniera 

2. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce – starosta požiadal zapisovateľku a predsedníčku 
volebnej komisie o oznámenie výsledkov 
 

3. Zloženie sľubu starostu obce – starosta prečítal sľub starostu a svojim podpisom tento potvrdil 
4. Zloženie sľubu poslancov OcZ – starosta prečítal sľub poslanca OcZ a vyzval poslancov o jeho potvrdenie 

svojim podpisom 
Uznesenie č. 01 

Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
A :  berie na vedomie 

       1. výsledky do orgánov samosprávy obce 

       2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B:   konštatuje, že 

3. novozvolený starosta obce Ing. Rudolf Botka zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
4. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva :   
        Mgr. Michaela Bašková 

        Ing. Vladimír Dúbravka 

-      Michal Hanko 

-      Ing. Ján Hrebíček 

-      Roman Trebichavský 

Hlasovanie : Za – 5 poslancov, Zdržal sa – 0, Proti - 0 
 

5. Príhovor novozvoleného starostu obce – starosta predniesol krátky príhovor 
                                                                                            

6. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva- starosta oboznámil poslancov s programom 
zasadnutia a navrhol do návrhovej komisie novozvolených poslancov Ing. Vladimíra Dúbravku – predseda, 
Romana Trebichavského – člen, Mgr. Michaelu Baškovú – člen.  

Dal hlasovať o komisii: Za – 5 poslancov, Zdržal sa – 0, Proti – 0 
  



 
7. Poverenie poslanca oprávneného zvolávať OcZ  podľa § 12 z. 369/1990– starosta poveril týmto poslanca 

Michala Hanku 
Uznesenie č. 02 

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať OcZ podľa §12 zákona o obecnom zriadení 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

poveruje 

poslanca Michala Hanku zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie : Za – 5 poslancov, Zdržal sa – 0, Proti – 0 poslanci 
 
8. Oblasti poradných orgánov a priorít poslancov OcZ – starosta navrhol jednotlivé priority poslancov. 

 

Uznesenie č. 03 

Zriadenie poradných orgánov a zaradenie poslancov do poradných orgánov 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej –Radiši 

zriaďuje tieto poradné orgány 

a to :           - na ochranu verejného záujmu – všetci poslanci OcZ 

                    - ekonomický a sociálny -  Ing. Ján Hrebíček 

                    - šport a komunálne služby – Roman Trebichavský 

                    - informatiku, mládež a kultúra – Ing. Vladimír Dúbravka 

                    - bezpečnosť a mimoriadne situácie – Michal Hanko 

                    - verejný poriadok – Mgr. Michaela Bašková  

                Hlasovanie : Za – 5, Zdržal sa – 0, Proti - 0 

 

9. Určenie platu starostu obce – starosta poinformoval o potrebe návrhu platu na nové volebné obdobie 
 

Uznesenie č. 04 

Určenie mesačného platu starostu 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej–Radiši 

určuje 

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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 
pred voľbami mesačný plat starostu vo výške  súčinu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 
a násobku koeficienta, ktorý je pre obec do 500 obyvateľov stanovený vo výške 1,65 a 40%  príplatok k platu. 

Hlasovanie : Za – 3 poslanci, Zdržal sa – 0, Proti – 2 poslanci 

  



10. Diskusia  
- Ing. Martiš poďakoval za dobrú spoluprácu v uplynulých obdobiach 

- Alenka Kušnierová – pogratulovala novým poslancom a starostovi v mene JDS v obci 

11. Uznesenie  – predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo schválené 
 

12. Záver –. Starosta obce poďakoval končiacim poslancom, osobitne Ing. Ľubomírovi Martišovi  
a Ivanovi Kušnierovi za veľmi dobrú spoluprácu, poďakoval aj občanom za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 
 

     V Žitnej-Radiši 18.11.2022 

     Vyhotovil : Daša Hanková                          Overovatelia zápisnice : Ivan Kušnier, v.r. 

                                                                                                                 Ing. Ľubomír Martiš, v.r. 

 


