
ZÁPISNICA 

 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 01.12.2018 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a 

novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ  

9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov, určenie  zástupcu starostu 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie a záver 

 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

 

Overovatelia:    Mgr. Beáta Babišová 

                          Ing. Ján Cabadaj 

 

 

Prejednávané body programu: 

 

1. Otvorenie a program zasadnutia 

 

Rokovanie zasadnutia otvorila pani starostka Anna Šušoliaková, privítala  prítomných 

a  predniesla program rokovania. Program rokovania bol prijatý bez zmien. 

 

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku zápisnice p. starostka určila pani Alžbetu Naňovú. Za overovateľov 

zápisnice určila p. Mgr Beátu Babišovú a p. Ing. Ján Cabadaja. 

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a 

novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 

 

     P. starostka obce vyzvala prítomnú predsedkyňu miestnej volebnej komisie p. Vieru 

Lovásovú, aby oboznámila prítomných o výsledku volieb starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konali 10.11.2018. Predsedkyňa MVK prečítala správu o výsledku 

volieb. Správa je prílohou tejto zápisnice. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie      

    vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

 

     Po prečítaní výsledkov volieb poprosila predsedkyňa MVK novozvolenú starostku obce p. 

Annu Šušoliakovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. Novozvolená starostka 

prečítala sľub a podpísala ho. Následne jej predsedkyňa odovzdala osvedčenie o zvolení za 

starostku obce a insígnie obce.  P. starostka prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

Podpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu tejto z zápisnice.  

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

     P. starostka vyzvala novozvolených poslancov na zloženie sľubu poslancov. Novozvolení 

poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub. Následne im bolo odovzdané osvedčenie 

o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva a zablahoželala  im k zvoleniu za poslancov OZ. 

Podpísané osvedčenia o zvolení sú prílohou tejto zápisnice. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

     Novozvolená p. starostka obce Anna Šušoliaková predniesla svoj príhovor k poslancom OZ 

a k prítomným hosťom. Príhovor tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

      

     P starostka predložila poslancom návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa pozvánky. Spýtala sa, že či má niekto návrh na doplnenie programu. 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu a program jednohlasne schválili. 



Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0     

 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ  

 

     P. starostka požiadala prítomných poslancov, aby poverili zo svojich radov jedného 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vo 

výnimočnom prípade, ktorý môže nastať počas volebného obdobia.  

     Poslanci OZ nepoverili žiadneho poslanca. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0     

 

9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov, určenie  zástupcu starostu 

 

     P. starostka informovala poslancov OZ o možnosti zriadenia obecnej rady  

a obecných  komisií. Navrhla poslancom  OZ nakoľko OZ je 5 členné aby činnosť rady 

a komisií vykonávalo celé OZ.  

     Ďalej predniesla návrh na zástupcu starostu a to p. Mgr. Jána Šušoliaka s mesačnou odmenou 

78,00 €. Navrhla tiež odmenu poslancom  OZ a to 30,00 € za jedno  zasadnutie OZ. 

     Poslanci OZ prednesené návrhy jednohlasne schválili. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

10.  Určenie platu starostu obce 

 

    P. účtovníčka navrhla poslancom OZ plat starostu obce podľa §4 ods. 1 a 2 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov ako základný plat s navýšením platu 0%.  

     Týmto sa určuje plat starostky nasledovne: 

podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve x tabuľkový násobok 1,65 %+0 navýšenie 

s účinnosťou od 01.12.2018, t.j. 1574,10 €. 

     Určenie platu starostky obce tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ prednesený návrh na 

plat starostky obce jednohlasne schválili. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    



11. Diskusia  

Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. 

 

12. Návrh na uznesenie  

     

Zapisovateľka  prečítala návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré 

poslanci jednohlasne schválili.  

Hlasovanie: 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

Pani starostka sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

   

 

V Šrobárovej, dňa 3.12.2018    

 

 

        

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

     Anna Šušoliaková            Mgr. Ján Šušoliak           

        starostka obce                   zástupca starostky 

 

Zapisovateľka:      

Alžbeta Naňová        …...................................................... 

 

Overovatelia: 

Mgr. Beáta Babišová  ...........................................................  

Ing. Ján Cabadaj         ........................................................... 

 


