
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného 

dňa 08.12.2018 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula  

Poslanci OZ: 5 poslanci – p. Lukáš Červený, p. Zuzana Kitiková, p. Mária Maťašová, p. Peter 

Šichula, p. Pavol Vaško. 

Predseda miestnej volebnej komisie: Valéria Cubová 

Zapisovateľka: Helena Petrišinová 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 

4.) Zloženie sľubu starostu obce 

5.) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

6.) Príhovor starostu obce 

7.) Schválenie programu zasadnutia   

8.) Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

9.) Poverenie poslanca OZ, ktorý  bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo 

10.) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

11.) Schválenie platu starostu obce, odmeny pre zástupcu starostu a poslancov 

12.) Diskusia  

13.) Návrh na uznesenie  

14.) Záver   

 

K bodu č.1) Otvorenie 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia zahájil starosta obce ktorý privítal všetkých prítomných. 

Konštatoval, že ustanovujúce zasadnutie je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní všetci 

novozvolení poslanci.   

 

K bodu č. 2) Určenie zapisovateľa  

Za zapisovateľku bola určená Petrišinová Helena a za overovateľov Lukáš Červený a Ing. 

Zuzana Kitiková. 

 

K bodu č. 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí  

Starosta obce vyzval prítomnú predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Valériu Cubovú, 

aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb. Predsedníčka MVK následne tak učinila 

a podrobne oboznámila prítomných s celkovými výsledkami volieb do OSO 2018. Na základe 

volieb bol zvolený starosta obce a 5 poslanci.  

 

K bodu č. 4.) Zloženie sľubu starostu obce 

Novozvolený starosta obce predstúpil a vykonal akt zloženia sľubu. Po prečítaní textu sľubu 

vyhlásil: „Sľubujem“. Podpísal písomné znenie sľubu a predsedníčka MVK mu odovzdala 

osvedčenie o zvolení za starostu obce Šandal vo volebnom období 2018 – 2022. 

 

K bodu č. 5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 



Takým istým spôsobom prebehol aj akt zloženia sľubu poslancov obecného zastupiteľstvo 

v Šandale. Po podpísaní písomného znenia sľubu im predsedníčka MVK odovzdala osvedčenie 

o zvolení za poslanca. 

 

K bodu č. 6) Príhovor starostu obce 

V ďalšom bode programu vystúpil znovuzvolený starosta obce p. Jaroslav Mikula, ktorý sa 

v úvode poďakoval za dôveru, ktorú dostal od občanov už druhýkrát. Vo svojom vystúpení sa 

venoval predovšetkým ďalším plánom v rozvoji obce. Vyzval  zvolených poslancov na 

vzájomnú dôveru a spoluprácu. 

 

Program:   

1.) Otvorenie  

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 

4.) Zloženie sľubu starostu obce 

5.) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

6.) Príhovor starostu obce 

7.) Schválenie programu zasadnutia   

8.) Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

9.) Poverenie poslanca OZ, ktorý  bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo 

10.) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

11.) Schválenie platu starostu obce, odmeny pre zástupcu starostu a poslancov 

12.) Diskusia  

13.) Návrh na uznesenie  

14.) Záver  
  

K bodu č. 7) Schválenie programu zasadnutia   

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia a dal 

priestor na pripomienky.   

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program zasadnutia.  

Za prijatie: 5/5 (Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško 

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 8.) Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starosta obce oznámil  prítomným, že v súlade so zákonom 102/2010 Z. z poveruje poslankyňu 

p. Maťašovú Máriu zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie  2018 – 2022 a odovzdal 

jej písomné poverenie na zastupovanie. 

OZ berie na vedomie informáciu starostu, že poverená zastupovaním starostu obce bude 

poslankyňa Maťašová Mária. 

 

K bodu č. 9) Poverenie poslanca OZ, ktorý  bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo 

OZ v ďalšom bode programu na základe novely zákona o obecnom zriadení má poveriť 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné 

zastupiteľstvo poverilo touto úlohou poslankyňu Máriu Maťašovú. 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale poveruje poslankyňu Máriu Maťašovú  zvolávaním a vedením 

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



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

neskorších predpisov. 

Za prijatie: 5/5 (Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško 

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu č. 10) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  

Starosta obce predniesol návrh na vytvorenie dvoch komisií v tomto volebnom období: komisia 

finančná a komisia na ochranu verejného poriadku. Komisie by mali byť ako pomocné orgány 

v samosprávnej činnosti obce.  

Do komisie finančnej boli navrhnutí a jednohlasne zvolení: Ing. Kitiková Zuzana, Maťašová 

Mária, Šichula Peter. 

Do komisie pre ochranu verejného poriadku boli navrhnutí a jednohlasne zvolení: Červený 

Lukáš, Vaško Pavol 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale  

A. z r i a ď u j e   

komisie, a to: 

- finančná komisia 

- komisia pre ochranu verejného poriadku  

 

B. v o l í 

a) predsedu finančnej komisie – Ing. Kitiková Zuzana 

b) členov komisie: Ing. Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter 

 

c) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku – Vaško Pavol 

d) členov komisie: Červený Lukáš, Vaško Pavol 

Za prijatie: 5/5 (Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško 

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

K bodu 11) Určenie platu starostu, odmeny pre zástupcu starostu a poslancov 

V tejto časti bol schválený plat starostovi obce a taktiež odmena zástupcovi starostu 

a poslancom obecného zastupiteľstva. Plat starostu bol určený v súlade so zákonom č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov. 

Tento zákon upravuje právne postavenie starostov obcí, ustanovuje minimálnu výšku 

mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov a ďalšie náležitosti súvisiace 

s výkonom funkcie. Schválený mesačný plat podľa tohto zákona, t.j. priemerný zárobok 

zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok 2017 (954,- €) x koeficient  1,65 

číní: 1 575,- €. 

Zástupcovi starostu obce sa bude odmena vyplácať polročne vo výške 198,- € (33,- €/mesiac). 

Poslancom bude odmena vyplácaná podľa schválených zásad nároku na odmenu. 

Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu 

Jaroslava Mikulu vo výške: 1 575,- €. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odmenu pre zástupcu starostu polročné vo výške 198,- € 

polročne. 



Za prijatie: 5/5 (Červený Lukáš, Kitiková Zuzana, Maťašová Mária, Šichula Peter, Vaško 

Pavol)  

Proti: 0/5  

Zdržali sa: 0/5 

 

 

K bodu č. 12) Diskusia  

V diskusii vystúpili všetci poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí diskutovali o navrhnutých 

úlohách v tomto novom volebnom období a o ďalšom rozvoji obce. 

 

K bodu č. 13) Návrh na uznesenie 

V závere zasadnutia starosta predniesol uznesenia, ktoré boli schvaľované počas rokovania 

riadneho Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 14) Záver 

V závere oficiálnej časti ustanovujúceho zasadnutia starosta obce zaželal všetkým prítomným 

veľa zdravia a úspechov v ich osobnom a pracovnom živote. Ešte raz vyzval poslancov na 

dobrú spoluprácu v tomto novom volebnom období a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala: Petrišinová Helena                                       ................................................. 

 

 

 

 

 

 

     V Šandale 8. decembra 2018 

 

 

 

 

 

                                                                                    Jaroslav Mikula 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale, konaného dňa 08.12.2018 

 
K bodu 3: Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
 

Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Šandale 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

B. k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Jaroslav Mikula zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

2. zvolení poslanci: Lukáš Červený, Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter 

Šichula, Pavol Vaško zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 

 
K bodu 8: Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslankyňa Mária 

Maťašová. 

 
K bodu  9:  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
podľa  § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale 

p o v e r u j e   

poslankyňu Máriu Maťašovú  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
K bodu  10: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov 
komisií  
 

Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale 

A. z r i a ď u j e 

komisie, a to: 

1. finančná komisia v zložení: Ing. Zuzana Kitiková, Mária Maťašová, Peter Šichula 

2. komisia pre ochranu verejného poriadku v zložení: Lukáš Červený, Pavol Vaško 

B. v o l í 

a) predsedu finančnej komisie: Ing. Zuzana Kitiková 

b) predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku: Pavol Vaško 

 
K bodu  11: Určenie platu starostu 
 



Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale 

u r č u j e 

v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za rok 2017 (954,- €) a násobku 1,65, t.j. mesačný plat vo výške 1 575,- 

€ s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  

 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale schvaľuje pre zástupcu starostu plat vo výške 198,- 

€/polročne.  

 

 

 

V Šandale, 08.12.2018 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Kitiková Zuzana   ............................................ 

 

Červený Lukáš             ............................................                                                                                                    

 


