
Zápisnica 
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Falkušovce, 

konaného dňa 28.11.2022 o 16:00 hodine
___________________________________________________________________________

Prítomní:          

Michal Bodnár

Ing. Silvia Jaššová

Poslanci : 

Miroslav Jaššo

Bodnár Juraj 

Blanár Ľuboš

Martin Majerník

Koščo Anton

Peter Hrabovský

Mgr. Katarína Bajuzová

Ďalší prítomní: Ing. Gajanová Zuzana, zam. obce - zapisovateľka

   Daniel Dzuro – hlavný kontrolór obce Falkušovce

Anna Jacková – predseda MVK

Neprítomní: Milan Džugan

Ján Jacko  

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva
4. Slávnostné zloženie sľubu starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvolenou starostkou a odovzdanie osvedčenia o voľbe
5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o voľbe
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce Falkušovce
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

K   bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril Michal Bodnár - starosta obce. Privítal 
všetkých prítomných. 

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa
Starosta obce Falkušovce určil za zapisovateľa zápisnice Ing. Zuzana Gajanovú.



K     bodu 3.   Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
Predseda   miestnej  volebnej  komisie,  Anna  Jacková  oznámila  výsledky  volieb  do  orgánov
samosprávy  miest  a  obcí  na  volebné  obdobie  2022-2026,  ktoré  sa  konali  29.  októbra  2022.
Výsledky volieb viď. príloha zápisnice – Správa miestnej volebnej komisie.
Predseda  miestnej  volebnej  komisie,  p.  Anna  Jacková  odovzdala  novozvolenému  starostovi  a
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení.

Uznesenie č. 60/2022 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce pre volebné obdobie 2022 – 2026

Hlasovanie:                     za: 7 (Jaššo, Majerník, Džugan, M.Bodnár, 
     Hrabovský, Koščo, Mgr. Bajuzová)    

                                         proti: 0         
                                         zdržal sa: 0    
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)             

K     bodu  4.   Slávnostné zloženie sľubu starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou a odovzdanie osvedčenia o voľbe
Starostka  obce  Falkušovce,  Ing.  Silvia  Jaššová,  prečítala  sľub,  ktorý  následne potvrdila  svojim
podpisom. Prevzala insígnie od Michala Bodnára a prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia. 

Uznesenie č. 61/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

konštatuje, že starostka obce Ing. Silvia Jaššová zložila zákonom stanovený sľub a potvrdila ho 
svojim podpisom.

Hlasovanie:                     za: 7 (Jaššo, Majerník, Džugan, M.Bodnár, 
     Hrabovský, Koščo, Mgr. Bajuzová)    

                                         proti: 0         
                                         zdržal sa: 0    
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)            

K     bodu  5  .   Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení o voľbe

Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva prečítali sľub a potvrdili ho svojim podpisom

Uznesenie č. 62/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

konštatuje , že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a 
potvrdili ho svojim podpisom.



Hlasovanie:                     za: 7 (Jaššo, Majerník, Džugan, M.Bodnár, 
     Hrabovský, Koščo, Mgr. Bajuzová)    

                                         proti: 0         
                                         zdržal sa: 0    
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)          

K     bodu  6.     Vystúpenie novozvolenej starostky obce Falkušovce
Vo  svojom  príhovore  sa  starostka  obce  poďakovala  svojim  voličom  za  podporu  vo  voľbách.
Zároveň sa  poďakovala  aj  doterajšiemu vedeniu  a  zamestnancom obce  Falkušovce.  Vo svojom
vystúpení  prehlásila,  že  bude starostka  pre všetkých obyvateľov obce  bez  ohľadu na  to,  či  vo
voľbách odovzdali hlas jej alebo protikandidátom. V závere svojho príhovoru povedala, že sa bude
starať  o  všestranný rozvoj  obce  a  podporovať  aktivity,  činnosti  a  projekty,  ktoré  budú viesť  k
napredovaniu obce Falkušovce.

Uznesenie č. 63/2022:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

OZ Falkušovce berie na vedomie príhovor starostky obce Falkušovce.

Hlasovanie:                     za: 7 (Jaššo, Majerník, Džugan, M.Bodnár, 
     Hrabovský, Koščo, Mgr. Bajuzová)    

                                         proti: 0         
                                         zdržal sa: 0    
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)          

K     bodu 7. Návrh na uznesenie
Pán Martin Majerník predložil a prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 64/2022 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Falkušovce 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

OZ Falkušovce  schvaľuje:
predložený návrh na uznesenie.
 
Hlasovanie:                     za: 7 (Jaššo, Majerník, Džugan, M.Bodnár, 

     Hrabovský, Koščo, Mgr. Bajuzová)    
                                         proti: 0         
                                         zdržal sa: 0    
                                         neprítomný pri hlasovaní: 1 (Džugan)              

K bodu  8. Záver

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h.

Zapísala: Ing. Gajanová Zuzana            ….......................................

                         

...............................................  
             starostka obce
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