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Obec Okoličná na Ostrove 

ZÁPISNICA 

Zo slávnostného zloženia sľubu starostky obce a prítomných poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove,  

konaného dňa 25.11.2022 v zasadačke Obecného úradu v Okoličnej na Ostrove 

             

 

Prítomní 

Starostka obce                              Ing. Iveta Feketeová 

Podpredsedkyňa MVK:             Renáta Forgács 

Novozvolená starostka               Monika Csernyánszka 

Novozvolení poslanci:                Attila Bohos, Vojtech Csinger, Andrej Farkas, Milan Hrabovský Ing.,  

                                                     Zoltán Kucsora Bc., Ferdinand Kulcsár MVDr., Kornélia Szabóová,                        

                                                     Tivadar Török Mgr., Eleonóra Uzolová Ing. 

Zapisovateľka:                            Melinda Csinger 

Hlavná kontrolórka obce:          JUDr. Iveta Némethová 

Ďalší prítomní:                             pozvaní hostia 

 

        Starostka obce Ing. Iveta Feketeová, zvolená v predchádzajúcom volebnom období (ďalej len 

doterajšia starostka), privítala prítomných o 18:00 hodine na slávnostnom zasadnutí, ktoré zvolala 

v súlade s § 12 ods.1. zákonač.369/1990 Z.z. a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva päť 

pracovných dní pred jeho konaním s navrhnutým programom: 

1. Otvorenie 

2. Oznámenie výsledkov volieb  v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov OZ 

3. Informácia podpredsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení 

novozvolenému starostovi 

5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

7. Voľba mandátovej komisie 

8. Príhovor novozvoleného starostu 

9. Slávnostná večera 

10. Záver 

Na úvod si prítomní vypočuli štátnu hymnu Slovenskej republiky v súlade s ust. § 13 od.3 písm. c/ 

zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov. 



Následne starostka odovzdala slovo podpredsedkyni MVK vo voľbách do orgánov samosprávy obce, 

Renáte Forgácsovej.  

Podpredsedkyňa MVK oboznámila prítomných s výsledkami volieb nasledovne: 

Z 1231 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 687 občanov, čo je 55,80 %-ná účasť. 

Občania zvolili starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v počte 9. 

Za starostku obce bola zvolená Monika Csernyánszka s počtom hlasov 369. 

Za poslancov boli zvolení:  

Ing. Milan Hrabovský 354 hlasov, Mgr. Eleonóra Uzolová 350 hlasov, Bc. Zoltán Kucsora 330 hlasov,  

Attila Bohos 319 hlasov, Kornélia Szabóová 316 hlasov, MVDr. Ferdinand Kulcsár 315 hlasov, 

Vojtech Csinger 311 hlasov, Mgr. Tivadar Török 310 hlasov, Andrej Farkas 296 hlasov. 

Novozvolená starostka obce zložila zákonom predpísaný sľub starostu, v súlade  s § 13 ods.1 zákona 

č. 363/1990 Zb.z v znení neskorších predpisov v znení: 

„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. “ 

Následne sľub podpísala. Po zložení sľubu starostu, podpredsedkyňa MVK odovzdala novozvolenej 

starostke  obce Monike Csernyánszkej osvedčenie o zvolení. 

Novozvolená starostka následne prečítala znenie sľubu poslancom: 

 „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. “ 

Novozvolení poslanci Ing. Milan Hrabovský, Mgr. Eleonóra Uzolová, Bc. Zoltán Kucsora,  

Attila Bohos, Kornélia Szabóová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Vojtech Csinger, Mgr. Tivadar Török, 

Andrej Farkas zložili sľub a sľub aj podpísali. 

Následne podpredsedkyňa MVK im odovzdala osvedčenia o zvolení a všetkým zablahoželala. 

Novozvolená starostka obce Monika Csernyánszka predniesla slávnostný príhovor. 

Následne začalo rokovanie novozvoleného zastupiteľstva s programom: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2. Voľba mandátovej komisie 

3. Záver 

Starosta obce Monika Csernyánszka podala návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

-zapisovateľ: Melinda Csinger 

-overovatelia zápisnice: Attila Bohos 

                                       Vojtech Csinger 

Poslanci návrh jednoznačne schválili. Ďalším bodom programu bola voľba mandátovej komisie. 

Starostka obce navrhla zloženie mandátovej komisie v zložení:  MVDr. Ferdinand Kulcsár 

                                                                                                       Mgr. Tivadar Törok 

                                                                                          Ing. Hrabovský Milan 

Poslanci návrh jednohlasne schválili. Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný a žiadne dotazy 

a pripomienky neodzneli, zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené.  

Starostka sa v závere poďakovala za účasť a pozvala prítomných na slávnostné pohostenie. 

 



Zapísala: Melinda Csinger                                                        

Overil: 

Attila Bohos                                                                              

Vojtech Csinger                                                                           

      

Monika Csernyánszka, novozvolená starostka                        

 

Novozvolení poslanci: 

Attila Bohos                                                                            

Vojtech Csinger                                                                      

Andrej Farkas                                                                          

Milan Hrabovský Ing.                                                             

Zoltán Kucsora Bc.                                                                 

Ferdinand Kulcsár MVDr.                                                      

Kornélia Szabóová                                                                     

Tivadar Török Mgr.                                                                

Eleonóra Uzolová Ing.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výsledky volieb oznámila podpredsedkyňa MVK vo voľbách do orgánov samosprávy obce, 

pani Renáta Forgács. 

Z 1231 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 687 občanov, čo je 55,80 % . 

Občania zvolili starostu obce a 9-členné obecné zastupiteľstvo. 

Starostom obce bola zvolená Monika Csernyánszka, s počtom hlasov 369. 

Kandidát na post starostu s poradovým číslom 3, Ing. Iveta Feketeová získala 281 hlasov. 

Kandidát na post starostu s poradovým číslom 1, Ing. Ján Csicsó získal 31 hlasov. 

Obecné zastupiteľstvo tvoria títo poslanci:  

Ing. Milan Hrabovský 354 hlasov 

Mgr. Eleonóra Uzolová 350 hlasov 

Bc. Zoltán Kucsora 330 hlasov 

Attila Bohos 319 hlasov 

Kornélia Szabóová 316 hlasov 

MVDr. Ferdinand Kulcsár 315 hlasov 

Vojtech Csinger 311 hlasov 

Mgr. Tivadar Török 310 hlasov 

Andrej Farkas 296 hlasov 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 

Norbert Németh, Ing. – 287 hlasov 

Peter Bölcskei, Ing. -  271 hlasov 

Vidor Olláry -  242 hlasov 

Jozef Szabó – 187 hlasov 

Erik Csóka – 179 hlasov 

 


