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Štefanovce dňa 28.11.2022 

 

    

 

ZÁPISNICA 

 

 

 

 
Z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.11.2022 o 16.00 

hodine v sále Kultúrneho domu. 

 

 

 

ŠTÁTNA HYMNA SR 

 

 

 

1. a)  Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

       Ing. František Kolarčík, dosluhujúci starosta obce otvoril Ustanovujúce 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach, ktoré zvolal v zákonom 

stanovenej lehote po vykonaní volieb do orgánov samosprávy obce Štefanovce dňa 29. 

októbra 2022. 

       Na základe stanoveného programu bola prvá časť venovaná úkonom, ktoré sú 

nevyhnutným predpokladom, aby sa volené orgány samosprávy obce – obecné 

zastupiteľstvo a starosta obce ujali výkonu svojich funkcií. Ďalšia časť programu bolo 

rokovanie novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Predsedajúci určil, že zápisnicu napíše pani Alžbeta Kravcová – 

administratívna pracovníčka obce. Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil 

poslancov Tomáša Jačišina  a Slavomíra Kravca. 

 

 

c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva  

Predseda miestnej volebnej komisie pani Erika Vrábľová sa zo zdravotných 

dôvodov nezúčastnila ustanovujúceho zasadnutia, preto starosta obce poveril 

zapisovateľku miestnej volebnej komisie aby oboznámila prítomných s výsledkami 

volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce. Zapisovateľka miestnej 

volebnej komisie pani Alžbeta Kravcová oboznámila prítomných s výsledkami volieb. 

Starostom obce bol zvolený Ján Palenčár. Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli 

zvolení Mária Biroščiková, Tomáš Jačišin, Slavomír Kravec, Marek Štofaňák a 

Jaroslav Tarbaj. Zvolenému starostovi obce a zvoleným poslancom odovzdala 

osvedčenia o ich zvolení. 



OBEC ŠTEFANOVCE 

Obecný úrad Štefanovce č. 14, 082 35 

 

 

 2 

 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

Starosta obce Ing. František Kolarčík vyzval novozvoleného starostu obce Jána 

Palenčára na zloženie sľubu. Ján Palenčár ako novozvolený starosta obce zložil 

zákonom predpísaný sľub a podpísal sa pod jeho text.  

Text sľubu - „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 predpisy budem pri 

výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia.“  

Po zložení sľubu pokračoval vo vedení ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva novozvolený starosta obce Ján Palenčár. 

 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Starosta obce Ján Palenčár požiadal novozvoleného poslanca Tomáša Jačišina, 

aby predniesol text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a poprosil zvolených 

poslancov, aby po prednesení sľubu vyslovili slovo „sľubujem“ a podpísali sa pod text 

sľubu. 

Text sľubu - „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 predpisy a pri výkone svojej 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 Novozvolení poslanci Mária Biroščiková, Tomáš Jačišin, Slavomír Kravec, 

Marek Štofaňák a Jaroslav Tarbaj zložili sľub a podpísali sa pod jeho text. 

 

Prijaté uznesenie č. 1: 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

 

B. konštatuje, že                                         

1. novozvolený starosta obce Ján Palenčár zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:      

Mária Biroščiková,  

Tomáš Jačišin,  

Slavomír Kravec,  

Marek Štofaňák,  

Jaroslav Tarbaj  

                  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
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Ján Palenčár, starosta obce na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že 

novozvolené obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

 

 

2. Ján Palenčár, starosta obce predložil návrh programu ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na schválenie.  

 

Ako  

3. Bod - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 

zákona o obecnom zriadení; 

4. Bod - Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba jej členov; 

5. Bod - Určenie platu starostu obce; 

6. Bod - Diskusia 

7. Bod - Záver. 

 

Ján Palenčár, starosta obce skonštatoval, že neboli k takto navrhovanému 

programu nijaké pozmeňovacie návrhy. 

Hlasovanie o schválení programu Ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Štefanovciach. 

  Výsledok hlasovania:           za : 5            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

Prijaté uznesenie č. 2: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

Schvaľuje 

 

program Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach 

tak ako bol predložený starostom obce: 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení; 

         4.  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a 

voľba jej členov; 

         5.   Určenie platu starostu obce; 

         6.   Diskusia 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení.; 

 

 

Ján Palenčár, starosta obce po diskusii s poslancami predložil návrh, aby obecné 

zastupiteľstvo poverilo poslanca Tomáša Jačišina 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 SNR č 396 / 1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Ján Palenčár, starosta obce skonštatoval, že neboli k tomuto 

návrhu nijaké pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie o schválení predloženého návrhu na poverenie poslanca Tomáša Jačišina 

zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

 

 

Výsledok hlasovania:           za : 4            proti: 0                   zdržalo sa: 1 

 

 

Prijaté uznesenie č. 3: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach        

 

 

Poveruje 

 

 

poslanca Tomáša Jačišina 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

4. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a 

voľba jej členov; 

 

Prítomný hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Očipa oboznámil nových 

poslancov so zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov,  a vysvetlil im, že na základe čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov je potrebné zriadiť komisiu, ktorá bude plniť úlohy stanovené 

týmto článkom. Za členov komisie boli po vzájomnej dohode poslancov navrhnutí 

traja poslanci: Mária Biroščiková, Slavomír Kravec a Jaroslav Tarbaj. Ján Palenčár, 

starosta obce skonštatoval, že neboli k tomuto návrhu nijaké pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie o schválení predloženého návrhu na zloženie komisie: 

 

 

 Výsledok jednotlivého hlasovania:  

 

za Máriu Biroščikovú:                za : 5            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

za Slavomíra Kravca:                 za : 5            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

za Jaroslava Tarbaja:                  za : 5            proti: 0                   zdržalo sa: 0 

 

 

 

 

Prijaté uznesenie č. 4: 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach  

 

 

Schvaľuje 

 

 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v zložení: 

  Mária Biroščiková  

Slavomír Kravec 

Jaroslav Tarbaj 

 

 

 

 

 

 

5. Určenie platu starostu; 

 

Prítomný hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Očipa vysvetlil na základe akého 

zákona a akým spôsobom sa vypočítava plat starostu obce. Naša obec mala 

k 31.12.2021 199 obyvateľov. Na Základe toho spadá plat starostu do prvej skupiny 

podľa § 4, ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov a primátorov miest s koeficientom navýšenia 1,65. Týmto koeficientom sa 

násobí priemerná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Takto 

vypočítaná mzda sa násobí veľkosťou úväzku schváleného 90 dni pred voľbami  

uznesením č.15/2022 na celé volebné obdobie, ktorý je 0,5. 

 

 

 

 



OBEC ŠTEFANOVCE 

Obecný úrad Štefanovce č. 14, 082 35 

 

 

 6 

Prijaté uznesenie č. 5: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach    

 

 

určuje 

 

 

mesačný plat starostu, Jána Palenčára, v základnej výške prislúchajúcej 1. platovej 

skupine podľa § 4, ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov a primátorov miest a určeného rozsahu výkonu funkcie 0,5 podľa 

uznesenia č. 15/2022. 

 

 

 

 

6. Diskusia; 

 

 

Odstupujúci starosta Ing. František Kolarčík v krátkosti zhodnotil 

predchádzajúce volebné obdobie, poďakoval sa bývalým poslancom za spoluprácu.  

Novozvolený starosta sa poďakoval za prejavenú dôveru a vyslovil 

presvedčenie, že vzájomnou spoluprácou sa bude snažiť rozvíjať obec ku spokojnosti 

občanov.  

 

 

 

7. Záver; 

 

 

Ján Palenčár, starosta obce skonštatoval, že program Ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol naplnený, boli prijaté uznesenia. Poďakoval poslancom 

obecného zastupiteľstva za konštruktívny prístup k rokovaniu a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

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

 Zapísala: Alžbeta Kravcová                                                 Ján Palenčár 

                    starosta obce 

 

 

 

 

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

         Slavomír Kravec                                      Tomáš Jačišin 

            overovateľ          overovateľ  


