
                                                            Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bukovciach, ktoré sa konalo dňa 17.11.2022 

 t.j. v piatok o 17.00 hod. v  zasadačke Obecného úradu. 

 

Starosta obce: Jaroslav Palička 

Prítomní poslanci OZ: Mgr. Tatiana Kaščáková, Darina Hančáková, Peter Galajda, Ing. Alexander 
Palička, Michal Herila, Marek Bartko, Bc. Miloš Mačoško. 

Podpredseda miestnej volebnej komisie:  Mgr. Lenka Šlepecká 

PROGRAM 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o 
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

  4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignii a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

   5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

   6.  Vystúpenie novozvoleného starostu. 

  7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, návrh na poverenie zástupcu starostu. 

  9. Voľba návrhovej komisie a komisie pre verejný poriadok, prípadne ďalších komisií a voľba ich 
predsedov a členov komisií. 

10.Návrh zástupcu starostu obce a sobášiaceho. 

11.Návrh poslanca na podpisový vzor. 

12.Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 
pred voľbami na celé funkčné obdobie, prípadne schválenie zásad odmeňovania poslancov. 

13.Rôzne. 

14.Návrh na uznesenie. 

15.Záver. 



K bodu 1 -  Otvorenie 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol p. Jaroslav Palička, starosta obce. 

Privítal prítomných poslancov, novozvolených poslancov OZ a podpredsedníčku miestnej 

volebnej komisie – predseda MVK bol práceneschopný. 

K bodu 2 -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Jaroslav Palička požiadal Máriu Vachaľovú o napísanie zápisnice z ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bukovciach Mgr. Tatiana Kaščáková a Darina Hančáková určil 
za overovateľov zápisnice. 

K bodu 3 -  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi  a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

Mgr. Lenka Šlepecká podpredsedníčka miestnej volebnej komisie v Bukovciach predniesla správu 

o výsledkoch volieb na starostu a poslancov OZ konaných 29.10.2022. Správa je v prílohe č.1 

tejto zápisnice. Následne odovzdala novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení za 

starostu obce a novozvoleným poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca obecného 

zastupiteľstva. Predseda miestnej volebnej komisie sa nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia pre 
nemoc. 

K bodu 4 -  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Novozvolený starosta Jaroslav Palička 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 prevzal si insígnie. Následne sa už ako novo zvolený 

starosta ujal vedenia rokovania obecného zastupiteľstva. 

K bodu 5 - Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. 



Poslankyňa Obecného zastupiteľstva Mgr. Tatiana Kaščáková prečítala 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 6 -  Vystúpenie novozvoleného starostu. 

Po vykonaní sľubu poslancov starosta obce pán Jaroslav Palička  predniesol krátky 

príhovor, v ktorom sa poďakoval všetkým občanom za opätovnú dôveru a odchádzajúcim 

poslancom za ich doterajšiu prácu. 

K bodu 7 -  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce Jaroslav Palička  skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Požiadal poslancov o vyjadrenie sa k návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia a dal 

hlasovať. Poslanci k programu nemali žiadne pripomienky. 

Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

Program bol poslancami jednohlasne schválený. 

K bodu 8 -  Poverenie poslanca obecného zastupitel'stva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, poverenie na zástupcu starostu. 

Starosta obce Jaroslav Palička 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 p. Mgr. Tatianu Kaščákovú . Na pôst zástupcu obce 

starosta obce Jaroslav Palička navrhuje p. Darinu Hančákovú. Následne dal hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ: 



Za 7, proti 0, zdržal sa 0. Návrh bol všetkými poslancami schválený.  

Hlasovanie o návrhu na zástupcu starostu: 

Za 7, proti 0, zdržal sa 0. Návrh bol všetkými poslancami schválený.  

Starosta obce navrhol volebnú komisiu v zložení: Bartko Marek, Mgr. Miloš Mačoško, Ing. Alexander 
Palička. 

Za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

Taktiež starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení Michal Herila a Peter Galajda. 

Za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

K bodu 9 - Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov, 

prípadne ďalších členov. 

Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že  zriadi  komisiu pre verejný poriadok, ktorej členmi sú všetci 
poslanci obecného zastupiteľstva- Mgr. Tatiana Kaščáková, Darina Hančáková, Ing. Alexander Palička, 
Michal Herila, Mgr. Miloš Mačoško, Marek Bartko, Peter Galajda. Za predsedu  komisie pre verejný 
poriadok si poslanci zvolili svojho predsedu Michala Herilu. Následne dal starosta hlasovať. 

Za 7, proti 0, zdržal sa 0. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený. 

K bodu 10 – Jaroslav Palička podal návrh na zástupcu sobášiaceho a zástupcu starostu obce. 

Zástupcu sobášiaceho navrhol Darinu Hančákovú. 

Taktiež navrhol určiť sobášne dni na štvrtok a sobotu. 

Za 7, proti 0, zdržal sa 0. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený. 

K bodu 11 - Jaroslav Palička navrhol dvoch poslancov na podpisové vzory – Mgr. Tatianu Kaščákovú 
a Darinu Hančákovú. 

Za 7, proti 0, zdržal sa 0. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený. 

K bodu 12 - Určenie platu starostu: 

 Starosta obce Jaroslav Palička 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 

av súlade s $ 3 ods. 1 aods. 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. I zaraďujú do 

deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im 

ustanovujú takto: nad 500 obyvateľov 1,83 - násobok 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona: „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v 

8 3 ods. 1.  

Poslanci akceptujú, že plat starostu zo zákona bude 1 211 Eur x 1,83 násobok - 2 217,00 Eur.  

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. Návrh bol jednohlasne schválený. 

K bodu 7: Diskusia 

K bodu 13 – Rôzne. 

K bodu  14 -  Schválenie uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Bukovciach na  dnešnom ustanovujúcom zasadnutí prijalo 

uznesenie č.  7/ 2022. Poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili a svojim hlasovaním 

uznesenie prijali. 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

Jaroslav Palička skonštatoval, že návrh uznesenia bol jednohlasne schválený. 

K bodu 15 - Záver 

Týmto bodom bol program  z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vyčerpaný.  Starosta obce Jaroslav Palička ukončil ustanovujúce zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva  a všetkým prítomným poďakoval za účasť. 

Starosta obce: Jaroslav Palička 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Tatiana Kaščáková 

Darina Hančáková 

Zapísala: Mária Vachaľová 

Zápisnica vyhotovená dňa: 17.11.2022 



 


