
 

 

OBEC SMOLINSKÉ,  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE SMOLINSKÉ 

 

 

 

ZÁPISNICA č. 07/2022 
 

Napísaná z I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Smolinské, ktoré sa konalo 

dňa 17. novembra 2022 o 17 hodine v Kultúrnom dome obce Smolinské.  

 

Zasadnutie viedol: p. Vladimír Smolinský (starosta obce počas volebného obdobia 2019-2022; 2023-

2026) 

 

Prítomní boli novozvolení poslanci: 

Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Ján Čelústka, Daniel Kašák, Monika Kotvanová, MVDr. 

Ivan Miča, Marek Ovečka 

 

Ospravedlnení: 0 poslancov 

Hostia: viď prezenčná listina – príloha č. 1/občania obce Smolinské 

     
Program: 

 
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia, 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

3. Informácia predsedníčky volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a 

výsledku voľby starostu obce, 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 

5. Zloženie sľubu poslancov, 

6. Príhovor novozvoleného starostu, 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, 

8. Voľba mandátovej komisie, 

9. Určenie zástupcu starostu, 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

11. Určenie platu starostu obce, 

12. Správa mandátovej komisie, 

13. Záver. 
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K bodu č. 1 

Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

 

Po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky doterajší starosta Vladimír Smolinský privítal 

všetkých prítomných a zahájil I. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolinské.  

 

K bodu č. 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský určil zapisovateľa/ku zápisnice a overovateľov zápisnice 

nasledovne: 

- ako zapisovateľku zápisnice: Bc. Dominiku Balgová,  

- ako overovateľov zápisnice: Ján Čelústka, MVDr. Ivan Miča,  

 

Uznesenie č. 7/1/2022 

 

K bodu č. 3 

Informácia predsedníčky volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a 

výsledku voľby starostu obce 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Zuzana Šimeková oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 29. októbra 2022 „Zápisnica 

miestnej volebnej komisie“ príloha č. 2. 

 

K bodu č. 4 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Zuzana Šimeková vyzvala p. Vladimíra Smolinského, aby 

zložil sľub starostu v zmysle §13 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

Novozvolený starosta obce p. Vladimír Smolinský prečítal pred všetkými prítomnými „Sľub starostu 

obce Smolinské“, ktorý potvrdil svojim podpisom, viď príloha č. 3. Následne mu predsedníčka 

miestnej volebnej komisie Zuzana Šimeková odovzdala „Osvedčenie o zvolení za starostu obce 

Smolinské“.  

 

K bodu č. 5 

Zloženie sľubu poslancov 

 

Starosta obce požiadal poslanca, ktorý vo voľbách získal najviac hlasov p. Jána Čelústku, aby prečítal 

„Sľub poslanca obecného zastupiteľstva“. Následne všetci novozvolení, prítomní poslanci 

v abecednom poradí slovíčkom „sľubujem“ a následným podpisom svoj sľub potvrdili, viď príloha 

č. 4. Po podpísaní sľubu poslancov, predsedníčka miestnej volebnej komisie Zuzana Šimeková im 

odovzdala osvedčenie o zvolení.  

 

Starosta obce poblahoželal všetkým novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a konštatoval, 

že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je schopné uznášať sa, nakoľko sú prítomní všetci 

poslanci. 
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K bodu č. 6 

Príhovor novozvoleného starostu 

 

Príhovor novozvoleného starostu viď príloha č. 5. 

 

K bodu č. 7 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský poskytol/oboznámil novozvolených poslancov obce Smolinské 

s programom ustanovujúceho zasadnutia prostredníctvom emailu dňa 12. novembra 2022, t. j. 5 dní 

pred jeho konaním.  

  

Uznesenie č. 7/2/2022 

 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti neboli prítomní novozvolení poslanci opätovne oboznámení 

s programom  na ustanovujúcom zasadnutí.  

 

Poslanec p. MVDr. Ivan Miča vyjadril počas konania zasadnutia námietku k programu a navrhol 

doplnenie bodu „Diskusia“.  

 

Tento bod nebol zo strany starostu obce do programu zahrnutý nakoľko Ustanovujúce zasadnutie 

malo charakter slávnostného ceremoniálu. Jeho cieľom bolo vymenovať nového starostu, 

novozvolených poslancov obce a zloženie ich sľubov. Pán starosta zároveň predstavil plán a projekty, 

ktoré sa budú v obci v krátkom čase realizovať. Taktiež informoval všetkých prítomných, že prvé 

riadne zasadnutie, na ktorom sa bude schvaľovať rozpočet obce, riešiť prípadné návrhy na zlepšenie 

a s tým spojená diskusia sa bude konať 12.12.2022. Aj z tohto dôvodu nebol v rámci ustanovujúceho 

zasadnutia zahrnutý do programu bod „Diskusia“. Zároveň rokovací poriadok obce Smolinské podľa 

§ 6 stanovuje podmienku, že návrhy bodov programu predkladá starosta, poslanci a to tak, že ich 

doručí na obecný úrad najneskôr 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva. Ak sa 

tak nestane navrhovaný bod nemusí byť do programu zahrnutý. 

 

Nakoľko nikto iný nepredložil ani nevyjadril názor na doplnenie programu ustanovujúceho 

zasadnutia, bol týmto program z pohľadu starostu obce považovaný za akceptovaný novozvolenými 

poslancami. 

 

Hlasovanie: program ustanovujúceho zasadnutia nebol  poslancami schválený aklamačným 

hlasovaním  

- za: 0 poslancov, 

- proti: 0 poslancov,  

- zdržal sa: 0 poslancov.  

-  

K bodu č. 8 

Voľba mandátnej komisie 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský navrhol do mandátovej komisie ako predsedu p. Daniela Kašáka 

a ako členov Ing. Mariana Bártu a Mareka Ovečku.  

 

 

 



4 

 

Uznesenie č. 7/3/2022 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili ako členov mandátovej komisie p. Ing. Mariana Bártu 

a Mareka Ovečku. 

Za predsedu mandátovej komisie schválili p. Daniela Kašáka. 

 

Hlasovanie: všetci poslanci jednohlasne schválili návrh týkajúci sa členov mandátovej komisie 

predložený starostom obce p. Vladimírom Smolinským  

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Ján Čelústka, Daniel Kašák, Monika 

Kotvanová, MVDr. Ivan Miča, Marek Ovečka, 

- proti: 0 poslancov,  

- zdržal sa: 0 poslancov.  

 

K bodu č. 9 

Určenie zástupcu starostu 

 

Na základe Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení („ďalej len zákon SNR o obecnom 

zriadení“) č. 369/1990 §13b ods. 1), starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na 

celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak ta neurobí, 

zástupcu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu  môže byť len poslanec.   

 

Uznesenie č. 7/4/2022 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský, podľa §13b ods.1) zákona SNR o obecnom zriadení poveril 

poslanca p. Jána Čelústku jeho zastupovaním. P. Ján Čelústka sa týmto aktom stáva zástupcom 

starostu.   

 

K bodu č. 10 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 7/5/2022 

 

Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol presunutý na nasledujúce zasadnutie, ktoré sa bude konať 

14.12.2022.  

 

K bodu č. 11 

Určenie platu starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o platobnom zákone o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miezd. 
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Uznesenie č. 7/6/2022 

 

 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, patrí v zmysle spomínaného zákona podľa §3 

ods. 1) a §4 ods.1) mesačný plat starostovi p. Vladimírovi Smolinskému 

- základný mesačný plat je stanovený  v čase konania ustanovujúcej schôdze podľa 

priemernej mesačnej mzdy za rok 2021 v národnom hospodárstve x koeficient určený 

zákonom podľa počtu obyvateľov obce (obec Smolinské - 1,83 koeficient): 1 2111 x 1,83 = 

2 216,13 = 2 217 EUR 

Tento plat bol starostovi obce určený novozvolenými poslancami.  

 

Obecné zastupiteľstvo v zastúpení novozvolených poslancov má možnosť podľa zákona NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  §4 ods. 

2) schváliť novozvolenému starostovi obce navýšenie platu v rozmedzí 0 - 60% priemernej mzdy za 

rok 2021 v národnom hospodárstve. 

 

Novozvolený poslanci určili navýšenie platu starostu o 25%. 

 

 

- Navýšenie platu starostu: 554,25 EUR 

- Hrubý mesačný plat starostu po navýšení činí: 2 771,25 EUR 

 

Odmena za výkon funkcie starostu obce pre volebné obdobie od 01.01.2023, sa vyčísluje na základe 

priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022. Tento údaj však v čase konania 

ustanovujúcej schôdze, kde sa odmena za výkon funkcie starostu schvaľuje, nie je dostupný. Na 

kvalifikovaných portáloch bude dostupný až po uplynutí roku 2022, t. j. v priebehu 03/2023. 

Následne z hľadiska správnosti bude odmena za výkon tejto funkcie prepočítaná a to od začiatku roku 

až do termínu zverejnenia aktuálnej priemernej mesačnej mzdy za rok 2022. 

 

K bodu č. 12 

Správa mandátovej komisie 

 

Mandátová komisia pristúpila k overeniu platnosti volieb starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva, overila zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu novozvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva. Taktiež overila úplnosť ich podpisov pod textom zákonom 

predpísaného sľubu. Následne predseda mandátovej komisie podal správu obecnému zastupiteľstvu. 

Zároveň boli predložené vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenia o nezlučiteľnosti funkcií 

s funkciou starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva viď príloha č. 6.  

 

Prítomný poslanci: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Ján Čelústka, Daniel Kašák, Monika 

Kotvanová, MVDr. Ivan Miča, Marek Ovečka 

                                                 
1 Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo 4Q  za rok 2021. Online: 

[https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/fccf943f-43b9-4e4c-bc78-

06d7dfd6ad36/!ut/p/z1/tVJLU8IwGPwtHnpM80FCU7wFBnkIjqII5OL0kdIKbUobW_HXmzpenJGHB3NJMrO73242

WOAVFplXJRtPJyrzdua-Fs7LAxu7vV6LA_SmBMaT28e7Uf-mPVx08PInwL2bD2D8xO-

H8wltAe1gcZr_jAUWQaZzHeO18ksvRuUWJVmEvK22wBxUkRo3VSZRmRdedbCgKqXemj0KgqhLSYQo8buISho

gP2AuAidkYRQ6XkicRj4PkhCvL0Ivz-Vt4sCRxcHwxRekP-

QjyqYA7nTYgTEfLebdB0KAk2_ACY218cCOemgxvKwSWeNF1rzMDj_-

MeII8ORcK6b25HW_F9x0ozIt3zVe_Uc5Zk67mPVnG5PA03EjrfDqIqrJkPipXQepDTZzGRDGXNqmXadDSCPMM5

-

4RriQkSxkYb8V5jvHWufltQUW1HVtb5Ta7KQdqNSC3yixKk3wn0icp4vUJQe0jWYDQoV_IB9TueRXn02KG_M!/d

z/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/] 
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Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom  

 

1) berie na vedomie: 

a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce  

b) predloženú správa mandátovej komisie 

 

2) konštatuje, že: 

a) novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili 

zákonom stanovený sľub. 

 

 

K bodu č. 13 

Záver 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce p. Vladimír Smolinský poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a I. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil.  
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Ján Čelústka      MVDr. Ivan Miča 

Overovateľ      Overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Balgová  

Zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Smolinský  

Obec Smolinské - starosta  

 

 

 

 

 


