
 

 

Zápisnica  

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košarovciach 

konaného dňa 23.11.2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu:  

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do      obecného 

zastupiteľstva a  o výsledku voľby starostu 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 starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov. 

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov.  

10. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 

piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

11. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 

v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.  

12. Určenie platu starostu obce. 

13. Záver. 

 

 

 

Bod č. 1  
Po zaznení štátnej hymny rokovanie OZ otvoril a viedol doterajší starosta obce.  

 

Bod č. 2 

Za zapisovateľku určil starosta obce pani Danielu Sabolovú, za overovateľov zápisnice 

poslancov pána Jozefa Sabola a pána Jána Turčíka.      

 

Bod č. 3  

Z poverenia predsedníčky MVK pani Jany Sabolovej, ktorá bola v čase konania zasadnutia 

mimo územia obce o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a voľby starostu 

informovala zapisovateľka MVK pani Daniela Sabolová.  

Po odovzdaní osvedčení poslancom a starostovi vyzvala starostu obce na zloženie sľubu.  

 

 

Bod č. 4  
Starosta zložil sľub v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. , ktorého 

text po prečítaní vlastnoručne podpísal a ujal sa mandátu.  

 

 

 



 

 

 

Bod č. 5 

Na výzvu starostu každý poslanec prečítal sľub poslanca podľa ustanovenia § 26 Zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. , pod text ktorého pripojil vlastnoručný podpis.  

 

Bod č. 6 
Vo svojom vystúpení starosta poďakoval občanom obce za opätovne prejavenú dôveru 

a prezentoval svoje priority na funkčné obdobie. 

Zastupovaním starostu v zmysle § 13b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. poveril starosta obce 

pána Jána Turčíka. Rozsah zastupovania mu určí starosta v písomnom poverení do 30 dní od 

zasadnutia.  

 

Bod č. 7 
Program zasadnutia, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, bol 

schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.  

 

 

Bod č. 8 
Starosta navrhol, aby sa o zriadení komisií, ich predsedov a členov hlasovalo naraz jedným 

uznesením. Bez pripomienok k návrhu bolo prijaté toto  

 Uznesenie č. 1/11 – 2022 

OZ v zmysle § 15 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zriaďuje ako 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány tieto komisie: 

 

Bytovú: Predseda : Lukáš Čokota, člen: Jozef Sabol, člen: Patrik Pavur 

Finančnú: Predseda : Jozef Sabol člen: Gabriel Dysko, člen: Ján Turčík 

Kultúrnu: Predseda : Patrik Pavur, člen: Svetlana Durkajová, člen: Ján Tručík 

Komisiu pre verejný poriadok: Predseda : Andrej Džujka člen: Svetlana Durkajová, člen: 

Patrik Pavur 

Športovú: Predseda : Ján Turčík, člen: Gabriel Dysko, člen: Lukáš Čokota 

 

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

Bod č. 9 
Starosta uviedol, že na rozdiel od komisií zriadených v predchádzajúcom bode, ktorých 

zriadenie je prejavom vôle obecného zastupiteľstva, je zriadenie komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zákonnou povinnosťou 

obecného zastupiteľstva. V zložení tejto komisie musí byť zabezpečené zastúpenie všetkých 

strán, hnutí a nezávislých poslancov, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva. 

Na návrh starostu za členov tejto komisie bolo prijaté toto uznesenie: 

Uznesenie č. 2/11-2022 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle čl. 7 ods. 5 Zák. č. 357/2004 Z.z. zriaďuje komisiu na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: 

Jozef Sabol – predseda ( SMER – sociálna demokracia) 

Ján Turčík – člen ( HLAS – sociálna demokracia) 

Andrej Džujka – člen ( Kresťanskodemokratické hnutie) 

 

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 



 

 

 

Bod č. 10 

 

Na požiadanie starostu ozrejmil hlavný kontrolór prípady, v ktorých zvoláva a vedie 

zasadnutia poslanec OZ vo vymedzených prípadoch: 

- ak starosta nezvolá zasadnutie OZ ( ani jeho zástupca) tak, aby sa konalo raz za 3 

mesiace, 

- ak starosta ( jeho zástupca) nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ do 30 dní odo dňa 

konania volieb, 

- ak starosta stratil právo viesť zasadnutia OZ, pretože odmietol dať hlasovať o návrhu 

programu zasadnutia a jeho zástupca ho odmietne viesť ďalej, alebo nie je prítomný,  

- ak starosta stratí právo viesť OZ, pretože neudelil slovo poslancovi, ktorý o to požiada 

v súvislosti s prerokúvaným programom a zástupca starostu odmietol viesť zasadnutie, 

alebo nie je prítomný. 

Po ďalšej rozprave bolo prijaté toto: 

Uznesenie č. 3/11-2022    

OZ poveruje poslanca obecného zastupiteľstva Jozefa Sabola, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods. 3 tretia veta za 

bodkočiarkou, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta Zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

 

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

Bod č. 11 

Na návrh starostu bolo prijaté toto 

Uznesenie č. 4/11-2022 

OZ v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine schvaľuje pána Jozefa Sabola za 

sobášiaceho.  

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

  

Bod. č. 12 

V rozprave k prerokúvanému bodu programu bol daný návrh, aby sa hlasovalo o zvýšení platu 

starostu, ktorý mu patrí podľa zákona.  

Starosta dal o návrhu hlasovať a OZ prijalo toto 

Uznesenie č. 5/11-2022 

OZ v zmysle § 4 ods. 2 druhá veta Zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov 

rozhodlo o zvýšení platu starostu, ktorý mu patrí podľa § 3 ods. 1 tohto zákona o 10 %.  

Starostovi patrí s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu, t.j. 23.11.2022 plat, ktorý 

je súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok ( 1211 eur/mes.) 

a násobku podľa § 4 ods. 1 Zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov ( 1,83 

násobok) navýšený o 10 %, t.j. 2438 eur mesačne s následnou valorizáciou podľa priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.           podpis starostu obce  .................................. 

 

 

 



 

 

 

 

Bod č. 13 

Zasadnutie OZ ukončil starosta o 17:45 hod.  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Daniela Sabolová     ................................... 

 

 

Overovatelia zápisnice :      ................................... 

 

 

         ................................... 

 

 

 

V Košarovciach, 28.11.2022 


