
Z Á  P  I S  N  I  C A 
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Obišovce konaného 

 dňa 24.11.2022 v Obišovciach 
 
 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice – príloha č.1 
      
        
  

1. Úvodné náležitosti:  

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, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

f) Vystúpenie starostu.  

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
 
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Obišovce otvorila o 19:00 hod.  starostka 
obce  Mária Baboľová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané 
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov 
 
1. a) Za zapisovateľku starostka určila p. Ľudmilu Zarikovú 
 
1. b) Za overovateľov zápisnice určila starostka p. Legatha a p. Sviatkovú 
 
 
1. c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
 
Starostka obce odovzdala slovo predsedovi miestnej volebnej komisie p. Erikovi Körösymu, ktorý 
informoval prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Predseda 
p. Körösy po prečítaní výsledkov odovzdal prítomným novozvoleným poslancom obecného 
zastupiteľstva a starostke obce osvedčenia o zvolení. 
 
1. d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
  
Po informácií o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva novozvolená 
starostka obce Mária Baboľová zložila sľub (príloha 2): 
„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.“ 
 
Uvedený sľub starosta p. Mária Baboľová podpísala na osobitnom liste. 



e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Novozvolená starostka obce sa ujíma vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne 
starosta prečíta znenie sľubu poslanca, ktoré znie ( príloha3):  
„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.“ 
 
Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. 
 
Starostka obce konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Zároveň pokračovala v úvodnej časti Ustanovujúceho zasadnutia a to príhovorom. 
 
f) Vystúpenie starostu. 
 
Starostka obce vystúpila s príhovorom: 
 
„Vážení novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení občania, vážení prítomní, 
 
Môžem v tomto okamihu konštatovať, že pokračujeme ďalej v našej práci pre našu spoločnosť 
a hlavne pre obyvateľov našej obce.  
Chcem Vám poďakovať za doterajšiu prácu a popriať tak Vám ako aj sebe veľa zdravia, osobných 
úspechov, podporu Vašich najbližších, pretože vykonávate svoju funkciu popri svojich profesijných 
povinnostiach čo niekedy je časovo veľmi náročné. 
Želám si hlavne, aby také udalosti, aké sa udiali v rokoch 2020 až 2022 už sme viac nezažili. Teda 
bez epidémií a stále prebiehajúcim vojnovým konfliktom. Stále je lepšie viesť spoločnosť 
pripravený. V týchto prípadoch sme boli zaskočení a prekvapení a veľa ráz v strachu o bezpečnosť 
a zdravie nás všetkých. 
Nechcem sa opakovať, ale tak ako to odznelo pred chvíľou podľa znenia sľubov budeme viesť našu 
obec podľa najlepšieho vedomia a svedomia a operatívne riešiť vzniknuté situácie, ktoré nám 
prinesie život. 
Ďakujem za pozornosť“ 
 
Dovoľte mi, aby som predniesla Návrh Uznesenia č. 1/2022 – Informácia o výsledkoch voľby 
starostu a volieb do obecného zastupiteľstva: 
 
Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 1/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Obišovce zo dňa 24.11.2022 v tomto znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach 
 
A. berie na vedomie 
 
 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
 2. vystúpenie novozvoleného starostu 
 
B. konštatuje, že 
 
 1. novozvolená starostka obce Mária Baboľová zložila zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva: 



- Tomáš Beniš 
- Jozef Legath 
- Zuzana Síkorová 
- Mgr. Marianna Sviatková 
- Štefan Ščepita 
 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 

   
 
Ďalej starostka obce predniesla Návrh programu rokovania v tomto znení: 
 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

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

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.  

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

6. Určenie platu starostu obce.  

7. Určenie zástupcu starostu obce. 

8. Diskusia.  

9. Záver.  
 

- Starostka predniesla návrh znenia Uznesenia č. 2/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach 
 
A. schvaľuje 
    - návrh programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia 
 
 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
  
 Starostka obce navrhla, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle §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. 

 Obecné zastupiteľstvo navrhlo poslanca p. Mgr. Sviatková Marianna 



Starostka obce predniesla návrh Uznesenia č. 3/2022: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach 
 
Poveruje 
1. poslanca Mgr. Marianna Sviatková 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 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková   x 

Štefan Ščepita x   

 
 

             
 
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 
 
Starostka obce uviedla, že v zmysle §14 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Obecné zastupiteľstvo 
môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov. Obecnú radu môže obecné zastupiteľstvo 
kedykoľvek odvolať. Počet členov OR tvorí najviac tretinu počtu poslancov, v zložení obecnej rady sa 
prihliada na zastupovanie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom 
zastupiteľstve. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom OZ. Plní aj funkciu 
poradného orgánu starostu. OR sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva 
a vedie starosta, prípadne zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. 
Nakoľko počet poslancov Obecného zastupiteľstva je 5 navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo rokovalo 
v zbore. 
 
 
 
Návrh Uznesenia č. 4/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach 
 
A. berie na vedomie  
 

- Zriadenie obecnej rady a voľby jej členov 
 
 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov 



komisií. 
 
Starostka obce predniesla návrh na zriadenie komisií a to: 

- A) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
- B) Kultúrna komisia 

 
A)Osobitné postavenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

1.V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

2.Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi 
každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v OZ. Ak sú v OZ aj nezávislí kandidáti, musia 
mať v komisii jedného zástupcu. 

Na základe uvedeného navrhujem, aby sa členmi tejto komisie stali všetci poslanci OZ. 

 Predsedom komisie navrhujem, aby sa stal p. Legath 
 
 Hlavná oblasť náplne činnosti komisie 

-prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostky obce 

-v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 
vysvetlenie, 

-podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 
predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

 
B) Kultúrna komisia  
 
Postavenie komisie: nápomocná pri usporadúvaní aktivít obce v kultúrnej, športovej oblasti 
a akciách pri príležitostiach organizovaných obcou. 
 
Členovia komisie: Mgr. Marianna Sviatková, Tomáš Beniš, Juraj Ivanecký 
 
Predseda komisie: Mgr. Marianna Sviatková 
 
Predseda zvoláva zasadnutie komisie a vedie zápisnice z uvedených zasadnutí. Je poradným 
orgánom poslancom obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh Uznesenia č. 5/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach 
A. z r i a ď u j e 

-  1.  Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
-   2. Kultúrna komisia 

 
B. u r č u j e 
     - 1. náplň práce komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov: 
 

       -prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostky obce 



-v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 
vysvetlenie, 

-podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 
predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení 

 

- 2. náplň práce Kultúrnej komisie: 
 

- nápomocná a výkonná pri usporadúvaní aktivít obce v kultúrnej, športovej oblasti a akciách 
pri príležitostiach organizovaných obcou 
 

C. v o l í 
1a) predsedu komisie: Jozef Legath 
1b) členov komisie: poslancov: Tomáš Beniš, Jozef Legath, Zuzana Síkorová, Mgr. Marianna    
            Sviatková, Štefan Ščepita 
 
2a) predsedu komisie: Mgr. Marianna Sviatková 
2b) členov komisie: poslancov Tomáš Beniš 
                                 z radov obyvateľov a iných osôb Juraj Ivanecký 
 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
6. Určenie platu starostu obce.  

Starostka obce uviedla, že plat starostu je 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 určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce 
zisteného na základe údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka, pričom podľa počtu obyvateľov sa starostovia zaraďujú do deviatich platových 
skupín. Pre obec Obišovce je to 1. skupina do 500 obyvateľov, t. j. 1,65 násobok. 

Starostovi obce s počtom obyvateľov 470 sa pre rok 2022 plat vypočíta nasledovne: 

1211 € (priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2021) x 1,65 (násobok pre obec 
s počtom obyvateľov do 500) = 1999€ 

Plat starostu by malo na ustanovujúcom zasadnutí (teda prvom po komunálnych voľbách) určiť obecné 
zastupiteľstvo, ktoré ho môže zvýšiť až o 60 %. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo o plate starostu 
nerozhodne (neprijme uznesenie), patrí starostovi základný plat podľa zákona (súčin priemernej mzdy a 
násobku podľa počtu obyvateľov). 

Iba základný plat starostovi tiež patrí počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce, pričom počas 
tohto obdobia starostovi nemôže obecné zastupiteľstvo plat zvýšiť (podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Podrobnejšie sme sa problematike ozdravného režimu a 
nútenej správy venovali na inom mieste (http://www.vssr.sk/odborny-clanok/ozdravny-rezim-a-nutena-
sprava-obce.htm). 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3120770&f=3


Návrh Uznesenia č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach 

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 určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Mária Baboľová  vo 
výške .....1,65 x 1211= 1999 € 

 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 

 

 

7. Určenie zástupcu starostu obce. 

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí 
obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu 
kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca 
do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. 

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. 

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní 
úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia 
starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa 
skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona. 

Na základe uvedeného starostka poveruje zastupovaním p. Jozef Legath 

 

Návrh Uznesenia č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

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

Poverenie zastupovaním starostu p. Jozefa Legatha 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath   x 

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 

 



 

8. Diskusia.  

9. Záver.  
 - starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a popriala im do ďalšej práce veľa 
zdravia a sily a ukončila rokovania ustanovujúceho zasadnutia . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 – prezenčná listina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SĽUB  NOVOZVOLENÉHO STAROSTU: 
 
 
 

„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.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mária Baboľová      Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SĽUB POSLANCA: 
 
 
 

„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.“ 
 
 
 
 
 

 
Tomáš Beniš       podpis 
 
 
 
 

 
Jozef Legath       podpis 
 
 
 
 

 
Zuzana Síkorová      podpis 
 
 
 
 

 
Mgr. Marianna Sviatková     podpis 
 
 
 
 
 

 
Štefan Ščepita       podpis 
 
 
 
 
 
 
 



 
           
      
      
         
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  189 /2022      V Obišovciach, dňa 18.11.2022 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

 
 V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 tretia veta zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

z v o l á v a m 
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce 

 
ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2022 o 19,00 hod v budove Kultúrneho domu 
v Obišovciach, v miestnosti sála kultúrneho domu 
 
 
s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom: 
 
 

1. Úvodné náležitosti:  

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, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

f) Vystúpenie starostu.  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

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

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.  

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

6. Určenie platu starostu obce.  

7. Určenie zástupcu starostu obce. 

8. Diskusia.  

9. Záver.  
 
         Mária Baboľová, v.r. 
                      starosta obce 
 


