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ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Palín, 

dňa 28.11.2022 o 16.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe) 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Palín  predsedom miestnej volebnej 

komisie 

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

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie Osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie Osvedčení 

o zvolení poslancom novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

8. Voľby návrhovej komisie 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce Palín 

10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ a návrh 

sobášiaceho 

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

12. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Palín 

13. Určenie platu starostu obce 

14. Rôzne 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 

K bodu 1/ 

Po štátnej hymne SR starosta obce Tibor Tomko otvoril Ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Palíne a privítal prítomných. 

 

K bodu 2/ 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Mgr. Zuzanu Novotňákovú. Za overovateľov 

zápisnice určuje:  Mgr. Marek Janovčík a Mgr. Eva Kočišová. 
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K bodu 3/ 

Starosta obce odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie pani Anete Poľaškovej, 

ktorá informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva : 

SPRÁVA 

Miestnej (okrskovej) volebnej komisie Obce Palín 

o výsledkoch volieb 

do orgánov samosprávy obce Palín 

 

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Pri voľbách do orgánov 

samosprávy obcí pracovala 9-členná miestna volebná komisia. V obci bol zriadený 1 volebný obvod, 

v ktorom pracovala 1 okrsková volebná komisia. 

 

Celkovo bolo  zapísaných 712 voličov. 

Volieb za zúčastnilo 334 voličov, čo prestavuje 46,91 %. 

  

Za starostu/ku obce Palín bol/a zvolený/á: 

Číslo 

kandid. na 

hl. lístku 

Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo 

nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

4 Tibor Tomko HLAS-sociálna demokracia 167 

  

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku: 

Číslo 

voleb. 

obvodu 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo 

nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1. 1. Peter Gere nezávislý kandidát 13 

1. 2. Michal Pado, Mgr. Smer-sociálna demokracia 72 

1. 3. Ľubomír Tchurik, Ing nezávislý kandidát 57 

1. 4. Tibor Tomko Hlas-sociálna demokracia 167 

1. 5. Adriana Vaľovčíková, Ing. Mgr. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 22 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných 

hlasov: 

Číslo 

voleb. 

obvodu 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo 

nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1. 1. Eva Kočišová, Mgr. Hlas-sociálna demokracia 181 

1. 2. Marek Kačkoš, Mgr. Hlas-sociálna demokracia 148 

1. 3. Marek Janovčík, Ing.  Sloboda a Solidarita 141 

1. 4. Terézia Kontuľová Hlas-sociálna demokracia 124 

1. 5. Miloš Varjassy, Ing Hlas-sociálna demokracia 123 
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1. 6. Michal Čelovský, Ing.  Hlas-sociálna demokracia 114 

1. 7. Eva Pénzešová, Ing. Hlas-sociálna demokracia 108 

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu 

získaných hlasov: 

Číslo 

voleb. 

obvodu 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo 

nezávislý kandidát2) 

Počet  

platných 

hlasov 

1. 1. Andrej Grajcar SMER-sociálna demokracia 102 

1. 2. Radko Cuprík  STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 79 

1. 3. Alena Horňáková, Mgr. HLAS-sociálna demokracia 79 

1. 4. Ľuboš Onuška STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 68 

1. 5. Katarína Hromadová, PhDr. SMER-sociálna demokracia 66 

1. 6. Rastislav Nagy SMER-sociálna demokracia 66 

1. 7. Vladimír Poľaško SMER-sociálna demokracia 65 

1. 8. Peter Olexa SMER-sociálna demokracia 50 

1. 9. Henrieta Egryová SMER-sociálna demokracia 44 

1. 10. Rostislav Matina SMER-sociálna demokracia 34 

1. 11. Peter Ircha, Bc. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 29 

 

Návrh na uznesenie č. 27 

OZ prerokovalo a berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 4/ 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Poľašková po prednesení správy o výsledkoch volieb 

do orgánov obce Palín, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, požiadala novozvoleného starostu obce Palín 

pána Tibora Tomka, aby pristúpil k zloženiu sľubu. Zároveň požiadala všetkých prítomných, aby počas 

aktu zloženia sľubu starostu obce Palín povstali. 

Novozvolený starosta Tibor Tomko po prečítaní sľubu v znení „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“ 

tento sľub podpísal. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Poľašková odovzdala Tiborovi Tomkovi „Osvedčenie 

o zvolení starostu“.  

Novozvolený starosta obce Tibor Tomko prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

Návrh na uznesenie č. 28 
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OZ konštatuje, že novozvolený starosta obce Tibor Tomko zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 5/ 

Starosta obce vyzval poslanec Ing. Michala Čelovského, aby prečítal sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

Poslanec Ing. Michal Čelovský prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva : „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“ a podpísal sľub poslanca OZ. Následne starosta obce požiadal 

poslancov obecného zastupiteľstva v abecednom poradí : Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, 

Mgr. Eva Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy k zloženiu a podpísaniu 

poslaneckého sľubu a následnému prevzatiu osvedčenia o zvolení poslanca. 

Poslanci podpísali sľub poslanca a predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Poľašková 

odovzdala poslancom OZ „Osvedčenie o zvolení za poslanca“.  

Návrh na uznesenie č. 29 

OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva : Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva 

Kočišová, Terézia Kontuľová, Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 6/ 

Vážení poslanci, milí hostia, 

stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri roky práce v prospech rozvoja 

našej obce a jej obyvateľov. Pred malou chvíľou sme zložili zákonom predpísaný sľub volených 

predstaviteľov samosprávy. Novozvoleným poslancom blahoželám k zvoleniu a dovoľte mi vyjadriť 

presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec len veľa dobrého a spolu vytvoríme 

také podmienky, aby sa všetci občania Palíne cítili právom hrdí na svoju obec. 

Návrh na uznesenie č. 30 

OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 
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Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 7/ 

Starosta obce Tibor Tomko skonštatoval, že sú prítomní siedmi poslanci a OZ je teda uznášania schopné 

a dal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci schválili navrhovaný 

program zasadnutia OZ.  

Návrh na uznesenie č. 31 

OZ prerokovalo a schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

K bodu 8/ 

 

Za návrhovú komisiu starosta obce navrhol : Mgr. Marek Kačkoš a Ing. Eva Pénzešová. Starosta 

konštatoval, že návrhová komisia bola zvolená v navrhovanom zložení. 

Návrh na uznesenie č. 32 

OZ prerokovalo a schvaľuje zvolenú návrhovú komisiu. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

k bodu 9/ 

Starosta obce Tibor Tomko v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov starosta obce spravidla na celé funkčné obdobie poverí do 60 dní od zloženia 

svojho sľubu zastupovaním starostu niektorého poslanca. Starosta obce oznámil poslancom, že 

poveruje zastupovaním starostu obce poslankyňu Mgr. Evu Kočišovú. 

Návrh na uznesenie č. 33 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu  bude poslankyňa 

Mgr. Eva Kočišová. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 10/ 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne  

a) poveruje poslanca Mgr. Mareka Kačkoša zvolávaním a vedením zasadnutím 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. 

b) poveruje poslanca Mgr. Mareka Kačkoša ako ďalšieho sobášiaceho 

c) poveruje poslankyňu Ing. Evu Pénzešovú ako ďalšieho sobášiaceho 

Návrh na uznesenie č. 34 

OZ prerokovalo a  

a) poveruje poslanca Mgr. Mareka Kačkoša zvolávaním a vedením zasadnutím 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. 

b) poveruje poslanca Mgr. Mareka Kačkoša ako ďalšieho sobášiaceho 

c) poveruje poslankyňu Ing. Evu Pénzešovú  ako ďalšieho sobášiaceho. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

  

K bodu 11/ 

Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisií, návrh na predsedov komisií a ich členov tak, ako 

to bolo aj doteraz, len s menšími zmenami. 

Obecné zastupiteľstvo v Palíne : 

A/ z r i a ď u j e : 

1. Komisiu: pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku obce 

2. Komisiu: pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností a pre 

životné prostredie 

3. Komisiu: pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport  a školstvo  

B/     v o l í  

1. Predsedu komisie: pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku 

obce – Ing. Michal Čelovský  

Hlasovanie: Za – 7 , proti -  0 , zdržal sa – 0 

2. Predsedu komisie: pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností 

a pre životné prostredie – Ing. Evu Pénzešová 

Hlasovanie: Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa - 0      

3. Predsedu komisie: pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport a školstvo – Mgr. Evu Kočišová 

Hlasovanie: za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0     
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C/ volí členov komisií:   

1. pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku obce : Ing. Michal 

Čelovský, Ing. Miloš Varjassy, Ing. Marek Janovčík 

2. pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností a pre životné 

prostredie – Ing. Evu Pénzešovú, Terézia Kontuľová, Mgr. Marek Kačkoš 

3. pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport a školstvo – Mgr. Evu Kočišová, Mgr. Marek Kačkoš, 

Terézia Kontuľová 

Návrh na uznesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo :  

A/ z r i a ď u j e : 

1 Komisiu: pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku obce 

2 Komisiu: pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností a pre 

životné prostredie 

3 Komisiu: pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport  a školstvo  

B/     v o l í  

1. Predsedu komisie: pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku 

obce – Ing. Michal Čelovský.  

2. Predsedu komisie: pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností 

a pre životné prostredie – Ing. Eva Pénzešová 

3. Predsedu komisie: pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport a školstvo – Mgr. Eva Kočišová 

C/ volí členov komisií:   

1. pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku obce : Ing. Michal 

Čelovský, Ing. Miloš Varjassy, Ing. Marek Janovčík 

2. pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností a pre životné 

prostredie – Ing. Evu Pénzešovú, Terézia Kontuľová, Mgr. Marek Kačkoš 

3. pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport a školstvo – Mgr. Evu Kočišová, Mgr. Marek Kačkoš, 

Terézia Kontuľová 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 12/ 

Starosta obce navrhol prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku, ktorým sa budú 

starosta a poslanci OZ riadiť na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva a počas celého volebného 

obdobia. Rokovací poriadok bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci 

schválili Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 

Návrh na uznesenie č. 36 

OZ prerokovalo a schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 
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Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu 13/ 

Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili a prerokovali plat starostu. Poslankyňa Mgr. Eva 

Kočišová navrhla, aby plat starostu ostal v takej výške v akej bol doteraz, teda navýšenie platu o 50 %. 

Poslanec Ing. Michal Čelovský navrhol navýšenie platu o 20 %. Poslankyňa Terézia Kontuľová navrhla a  

vyjadrila názor, aby plat a navýšenie ostali v takej výške ako doteraz. Poslankyňa Ing. Eva Pénzešová 

tiež navrhla, aby navýšenie platu ostalo vo výške 50%, tak ako doteraz a pripomenula poslancom, že 

prvý rok nemal starosta navýšenie platu a ocenila prácu a snahu starostu. Ďalej vyjadrila názor, že 

poníženie platu by pôsobilo dosť demotivujúco. Poslanci Mgr. Marek Kačkoš a Ing. Marek Janovčík tiež 

navrhli navýšenie platu o 50%. 

Návrh na uznesenie č. 37 

OZ určuje 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 obecným 

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

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za r. 2021 a násobku 1,83 % s navýšením o 50% s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
Hlasovanie:    

počet  mená poslancov 

Za:  7 Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová,  

Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 

 

K bodu 14/ 

Starosta obce oznámil poslancom o doručenom liste spoločnosti FURA s.r.o. o navyšovaní cien od 16 – 

20 %. Poslanci diskutovali o riešení problematiky vývozu odpadu : nedostatočné triedenie odpadov 

občanmi obce, množstvo odpadu z obecného cintorína ( živé kvety, kahance, umelé kvety a atď.), čo 

spôsobuje navýšené výdavky na vývoz odpadu. Poslanci sa po diskusii dohodli na príprave zmien  

Všeobecne záväzného nariadenia obce Palín č.5/2022 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady - navýšenie výšky poplatkov. 

 

K bodu 15/ 

 Zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia. 

zapisovateľka: 

Mgr. Zuzana Novotňáková  ................................. 

 

overovatelia: 

Ing. Marek Janovčík   ................................. 



9 
 

 

Mgr. Eva Kočišová   ................................. 

 

 

k bodu 16/ 

Starosta obce poďakoval prítomných za spoluprácu a ukončil ustanovujúce zastupiteľstvo. 

 

Tibor Tomko 

starosta obce 
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UZNESENIA 

Z ustanovujúceho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Palín, 

konaného dňa 28. novembra o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Palíne  

 

 

Uznesenie č. 27 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 28 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Tibor Tomko zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 29 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva : Ing. Michal Čelovský, Ing. Marek Janovčík, Mgr. 

Marek Kačkoš, Mgr. Eva Kočišová, Ing. Eva Pénzešová, Ing. Miloš Varjassy. 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 30 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

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

           starosta obce 

 

Uznesenie č. 31 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

           starosta obce 

Uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje zvolenú návrhovú komisiu. 

 

 

 

Uznesenie č. 33 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním 

starostu  bude poslankyňa Mgr. Eva Kočišová. 

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

           starosta obce 
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Uznesenie č. 34 

Obecné zastupiteľstvo  

a) poveruje poslanca Mgr. Mareka Kačkoša zvolávaním a vedením zasadnutím 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. 

b) poveruje poslanca Mgr. Mareka Kačkoša ako ďalšieho sobášiaceho 

c) poveruje poslankyňu Ing. Evu Pénzešovú ako ďalšieho sobášiaceho. 

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

           starosta obce 

Uznesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo :  

A/ z r i a ď u j e : 

1. Komisiu: pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku obce 

2. Komisiu: pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností a pre 

životné prostredie 

3. Komisiu: pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport  a školstvo  

B/     v o l í  

1. Predsedu komisie: pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku 

obce – Ing. Michala Čelovského.  

2. Predsedu komisie: pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností 

a pre životné prostredie – Ing. Evu Pénzešovú 

3. Predsedu komisie: pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport a školstvo – Mgr. Evu Kočišovú 

C/ volí členov komisíí:   

1. pre financovanie, stavebnú činnosť, investičnú činnosť, správy majetku obce : Ing. Michal 

Čelovský, Ing. Miloš Varjassy, Ing. Marek Janovčík 

2. pre ochranu verejného záujmu, verejného poriadku, prešetrenie sťažností a pre životné 

prostredie – Ing. Evu Pénzešovú, Terézia Kontuľová, Mgr. Marek Kačkoš 

3. pre sociálnu oblasť, kultúru, mládež, šport a školstvo – Mgr. Evu Kočišová, Mgr. Marek 

Kačkoš, Terézia Kontuľová 

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

       starosta obce 

Uznesenie č. 36 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

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

           starosta obce 

Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo určuje 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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,83 % s navýšením o 50% s účinnosťou 

odo dňa zloženia sľubu. 

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

           starosta obce 


