
ZÁPISNICA 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 28.11.2022 

 

 

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 

a schválenie odmeny zástupcu, schválenie odmien poslancom OZ za účasť na zasadnutí 

OZ 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie a záver 

 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

 

Overovatelia:    Kristián Cabada 

                          Ing. Pavol Kaplík, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Kristána Cabadu a Ing. Pavol Kaplík, PhD. 

 

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 prítomného predsedu miestnej volebnej komisie JUDr. Imricha 

Kočiho, aby oboznámil prítomných o výsledku volieb starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konali 29.10.2022. Predseda MVK prečítal 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 novozvolený starosta Mgr. Ján Šušoliak prečítal a podpísal  

zákonom predpísaný sľub starostu obce. Následne mu predseda odovzdal osvedčenie o zvolení 

za starostku obce a insígnie obce.  Pán starosta prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

Podpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu tejto z zápisnice.  

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

     Pán starosta vyzval 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 zablahoželal  im k zvoleniu za poslancov OZ. 

Podpísané osvedčenia o zvolení sú prílohou tejto zápisnice. 

 

 

 

 



6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

     Novozvolený p. starosta obce Mgr. Ján Šušoliak predniesol svoj príhovor k poslancom OZ 

a k prítomným hosťom. Príhovor tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   

     Pán starosta predložil poslancom návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa pozvánky. Spýtal 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  

 

Pán starosta poveril poslanca OZ Ing. Pavla Kaplíka, PhD.  zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0     

 

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

 

      Pán starosta predložil poslancom OZ návrh  na zriadenie  komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šrobárová. Členovia komisie budú 

poslanci OZ. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a jednohlasne schválili.  

      Pán starosta predložil návrh na delegovanie zástupcov do rady školy za zriaďovateľa, a to 

p. Jozefa Štupického a Mgr. Lukáša Gereho. 

 Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:1    

     Ďalej predniesol návrh na zástupcu starostu a to p. Jozef Štupického s mesačnou odmenou 

100,00 €.  

 

Navrhol tiež odmenu poslancom  OZ a to 50,00 € za jedno  zasadnutie OZ. 

Poslanci OZ prednesené návrhy jednohlasne schválili. 

 

 

 



10.  Určenie platu starostu obce 

 

    Pani účtovníčka predniesla 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 starostu nasledovne: 

podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve x tabuľkový násobok + 15 navýšenie 

s účinnosťou od 28.11.2022 t.j. 2299 €. 

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

plat starostu obce jednohlasne schválili. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

11. Rôzne  

 

1. Pán starosta  oboznámil poslancov s pripravovanými akciami na mesiac December: 

- vianočná burza plánová na deň 10.12.2022  sa bude konať pri kostole na parkovisku 

- kynologická ukážka – dňa 10.12.2022 v doobedných hodinách na ihrisku. 

- vianočný stolnotenisový turnaj – medzi sviatkami v kultúrnom dome v Šrobárovej 

V rámci akcie vianočná burza obec zabezpečí sladký balíček pre deti. 

Poslanci pripravované akcie schválili.  

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Poslanec Ing. Pavol Kaplík, PhD. požiadal o informácie, ohľadom uznesenia zo dňa  

07.10.2022  o zrušení Základnej školy v Šrobárovej, a to či už bola podaná žiadosť 

o zrušenie. Pani starostka podala vysvetlenie prečo k danému návrhu o zrušenie školy prišlo 

a zároveň informovala,  že žiadosť o vyradenie zo siete škôl  už bola podaná na Ministerstvo 

školstva, vedy výskumu a športu. K žiadosti je potrebné ešte doložiť vyjadrenie  zo Štátnej 

školskej inšpekcie. Pani starostka informovala, že pre deti, ktoré navštevujú Základnú školu 

v Šrobárovej je zabezpečené vzdelávanie v Základnej škole v Marcelovej. 

 

12. Návrh na uznesenie  

     

Zapisovateľka  prečítala návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré 

poslanci jednohlasne schválili.  

Hlasovanie: 

 



Pán starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

   

 

V Šrobárovej, dňa 30.11.2022    

 

 

        

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

     Mgr. Ján  Šušoliak            Jozef Štupický           

        starostka obce                   zástupca starostu 

 

Zapisovateľka:      

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

 

Overovatelia: 

Kristián Cabada      ...........................................................  

Ing. Pavol Kaplík, PhD.           ........................................................... 

 


