
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šandale konaného 

dňa 28.11.2022 

 
Prítomní:  

Starosta obce: Jaroslav Mikula, Peter Šichula  

Poslanci OZ: 4 poslanci –  Ing. Tomáš Dovičák, Ing. Zuzana Kitiková, Mgr. Ivana Mižov, Mgr. 

Ján Slivka. 

Predseda miestnej volebnej komisie: Valéria Cubová 

Zapisovateľka: Helena Petrišinová 

 

Program:   

1. Úvod  

     a) Otvorenie zasadnutia  

     b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

     c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie   

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva  

     d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

     e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

     f) Vystúpenie novozvoleného starostu  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh na poverenie zástupcu starostu  

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

5. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov, prípadne ďalších 

členov  

6. Určenie platu starostu obce   

7. Diskusia 

8. Schválenie uznesení 

9. Záver  

 

K bodu 1a) Otvorenie 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. Jaroslav Mikula.. Privítal 

prítomných  novozvolených poslancov OZ a predsedníčku miestnej volebnej komisie. 

Z neprítomnosti na zasadnutí sa ospravedlnil poslanec Lukáš Červený. 

 

K bodu 1b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku bola určená p. Petrišinová Helena a za overovateľov Ing. Zuzana Kitiková a 

Mgr. Ivana Mižov. 

 

K bodu 1c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva  

Správu o výsledkoch volieb na starostu a poslancov OZ konaných 29.10.2022 predniesla 

predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Valéria Cubová. Následne odovzdala 

novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení za starostu obce a novozvoleným poslancom 

osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 



K bodu 1d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

Novozvolený starosta p. Peter Šichula prečítal a vykonal akt zloženia sľubu starostu obce.    

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.  

Podpísal písomné znenie sľubu a doterajší starosta mu odovzdal insígnie a vedenie prvého 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne sa už ako novozvolený starosta ujal vedenia 

rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 1e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Starosta obce p. Peter Šichula prečítal text sľubu a všetci novozvolení poslanci zložili zákonom 

stanovený sľub poslanca OZ do rúk novozvoleného starostu obce.  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.  

Svojím podpisom potvrdili písomné znenie sľubu. Aktom zloženia sľubu poslancov 

novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 1f) Vystúpenie novozvoleného starostu  

Po vykonaní sľubu poslancov starosta obce pán Peter Šichula predniesol krátky príhovor, v 

ktorom sa poďakoval všetkým občanom za dôveru a odchádzajúcemu starostovi a poslancom 

za ich doterajšiu prácu. V krátkosti  načrtol plán rozvoja obce na ďalšie volebné obdobie.  

 

K bodu 2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Starosta obce Peter Šichula skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Požiadal 

poslancov o vyjadrenie sa k návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia a dal hlasovať. 

Poslanci k programu nemali žiadne pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo v Šandale schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia tak, ako bol 

navrhnutý starostom obce. 

Za prijatie: 4/4 (Ing. Tomáš Dovičák, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mgr. Ivana Mižov, Mgr. Ján 

Slivka) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu 3) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh na poverenie zástupcu starostu  

Starosta obce  uviedol, že v súlade so Zákonom o obecnom zriadení navrhuje za poslanca, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 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 Ing. Zuzanu Kitikovú. Na pôst zástupcu starostu obce 

starosta   navrhuje Ing. Zuzanu Kitikovú a odovzdal jej poverenie na zastupovanie. Následne 

dal hlasovať.  

OZ berie na vedomie informáciu starostu, že oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ 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 bude poslankyňa 

Ing. Zuzana Kitiková.  



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

poslankyňa Ing. Zuzana Kitiková. 

Za prijatie: 4/4 (Ing. Tomáš Dovičák, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mgr. Ivana Mižov, Mgr. Ján 

Slivka) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu 4) Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že nebude zriaďovať obecnú radu. Všetky jej kompetencie 

a povinnosti prevezme obecné zastupiteľstvo.  

OZ schvaľuje nezriadenie obecnej rady a prechod kompetencií obecnej rady na obecné 

zastupiteľstvo. 

Za prijatie: 4/4 (Ing. Tomáš Dovičák, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mgr. Ivana Mižov, Mgr. Ján 

Slivka) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

  

K bodu 5) Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov, prípadne 

ďalších členov  

Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že nebude zriaďovať žiadnu komisiu. Náplň práce a úlohy 

jednotlivých komisií zriadených obcou preberá obecné zastupiteľstvo.  

OZ schvaľuje nezriadenie komisií a prechod kompetencií komisií na obecné zastupiteľstvo. 

Za prijatie: 4/4 (Ing. Tomáš Dovičák, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mgr. Ivana Mižov, Mgr. Ján 

Slivka) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu 6) Určenie platu starostu  obce  

Starosta obce P. Šichula predniesol návrh na základný plat starostu obce, ktorý je v zmysle § 

11 ods. 4 písmo i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

v súlade s § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona C 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest. „Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 

4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.“ Podľa 

ustanovenia § 4 ods. 1 zákona: „Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich 

platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto: 

do 500 obyvateľov 1,65 - násobok Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona: „Plat starostu nemôže 

byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 

zvýšiť až o 60 %.“ Poslanci akceptujú, že plat starostu zo zákona bude 1 211 Eur x 1,65 násobok 

= 1998,15 Eur.  

Obecné zastupiteľstvo v Šandale  u r č u j e  v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu, určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Petra Šichulu vo výške 

1,65-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, t.j. 1 999,- €, s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu.  

Za prijatie: 4/4 (Ing. Tomáš Dovičák, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mgr. Ivana Mižov, Mgr. Ján 

Slivka) 

Proti: 0/4 



Zdržali sa: 0/4 

 

K bodu 7) Diskusia 

V diskusii vystúpili prítomní  poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí načrtli svoje návrhy 

a plány v  ďalšom rozvoji obce. Diskusia sa niesla v duchu blížiacich sa príprav na privítanie 

Mikuláša, oslavu Silvestra 2022 a privítanie Nového roka 2023. 

  

K bodu 8) Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí prijalo uznesenia č. 1 -

7. Poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili a svojím hlasovaním uznesenia prijali.  

Za prijatie: 4/4 (Ing. Tomáš Dovičák, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mgr. Ivana Mižov, Mgr. Ján 

Slivka) 

Proti: 0/4 

Zdržali sa: 0/4 

  

K bodu 9) Záver  

Týmto bodom bol program z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vyčerpaný. 

Starosta obce Peter Šichula ukončil ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 20.00 

hod. a všetkým prítomným poďakoval za účasť.   

 

 

 

 

 

 

 

 

     V Šandale 28. novembra 2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Peter Šichula 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Petrišinová Helena 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šandale konaného dňa 28.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  
2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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.  

3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.  
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií.  
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

 
K bodu 1: 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 Peter Šichula zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 

2. zvolení poslanci: Ing. Tomáš Dovičák, Ing.  Zuzana Kitiková,  Mgr. Ivana Mižov a 

Mgr. Ján Slivka  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 

 
K bodu 2: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

                                            Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia tak, ako bol 

navrhnutý starostom obce. 

 
K bodu  3:  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 
K bodu 3: Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 
 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale 

p o v e r u j e 

poslankyňu Ing. Zuzanu Kitikovú  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 3: Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 
 

Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale 

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

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu obce bude poslankyňa Ing. 

Zuzana Kitiková. 

 
K bodu 4: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
 

Uznesenie č. 5 

OZ schvaľuje nezriadenie obecnej rady a prechod kompetencií obecnej rady na obecné 

zastupiteľstvo 

 
K bodu  5: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov 
komisií  
 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale schvaľuje nezriadenie komisií a prechod kompetencií komisií 

na obecné zastupiteľstvo 

 
K bodu  6: Určenie platu starostu 
 

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Šandale  

u r č u j e  

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

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 1, t.z. v plnom 

rozsahu, určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami 

mesačný plat starostu Petra Šichulu vo výške 1,65-násobku priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve, t.j. 1 999,- €, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  

 

 

 

V Šandale 28.11.2022 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Mgr. Mižov Ivana        ............................................                                                                                                    

 


