
 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora  

konaného dňa 24.11.2022 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie otvoril a doterajší starosta obce Anton Šimčák. 

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Doterajší starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Zapisovateľ: Ing. Lenka Pangrácová 

Overovatelia:  Ing. Mária Kövérová  .............................................  

 Daniel Vengrin  ............................................ 

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  

O výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva informovala prítomných predsedníčka 

miestnej volebnej komisie pani Lukačková. Odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Doterajší starosta Anton Šimčák vyzval novozvoleného starostu na zloženie sľubu. Novozvolený starosta 

František Kubizniak zložil sľub tak, že predpísaný sľub prečítal a svojim podpisom potvrdil. Doterajší 

starosta Anton Šimčák odovzdal novozvolenému starostovi Františkovi Kubizniakovi insígnie a vedenie 

prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

e) Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Starosta prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Zvolení poslanci potvrdili sľub jednotlivo 

ústne slovami „tak sľubujem“ a aj svojim podpisom.  

Po zložení sľubu poslancov starosta overil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa 

a oznámil to prítomným.  

 

f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

Starosta predniesol svoj príhovor, v ktorom sa poďakoval doterajšiemu starostovi za dlhoročnú prácu 

a poprial pevné zdravie.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore  

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

B. konštatuje, že  

1. novozvolený starosta obce František Kubizniak zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva:  1. Marcel Goceliak 

   2. Ing. Mária Kövérová 

   3. Mgr. Monika Kubizniaková  

   4. Bc. Stanislav Lukačko 

   5. Daniel Vengrin   



 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu programu ustanovujúceho zasadnutia. K programu nemal nikto 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo predložený program.   

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia, tak ako bol navrhnutý 

starostom obce. 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

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

obecného zastupiteľstva 

 

a) poverenie poslanca obecného zastupiteľstva starostom obce za zástupcu starostu 

v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Starosta obce poveril poslanca poveril poslankyňu obecného zastupiteľstva Mgr. Moniku Kubizniakovú na 

vykonanie funkcie „zástupcu starostu“ v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Poslankyňa Mgr. Monika Kubizniaková s funkciou súhlasila.   

 

b) poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Starosta obce navrhol poslankyňu Mgr. Moniku Kubizniakovú, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť 

zasadnutia 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. 

Poslankyňa Mgr. Monika Kubizniaková s návrhom súhlasils. Starosta dal o návrhu hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore poveruje poslankyňu Mgr. Moniku Kubizniakovú 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

4. Určenie platu starostu obce 

Hlavný kontrolór obce Peter Schimara oboznámil prítomných, že plat starostu je určený v zmysle článku I. 

ods. 1 zákona č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov ako súčin  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

koeficientu podľa § 4 ods. 1 pre obce s počtom obyvateľov od 501 do 1000, ktorý predstavuje 1,83-násobok. 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Podľa ods. 2 § 4 z. toho istého zákona plat starostu nemôže byť nižší, 

ako je ustanovené v § 3 ods.1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.  

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a určilo mesačný plat starostu obce.  

 

 

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore 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 doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu 

Františka Kubizniaka vo výške 1,83-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 

 

5. Prejednanie došlej pošty 

Starosta obce navrhol, aby tento bod programu bol preložený na najbližšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktorého konania odporúčal uskutočniť dňa 29.11.2022 so začiatkom o 18:00 hod. v zasadačke 

obecného úradu. Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

6. Diskusia 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že tento priestor na zasadnutí slúži na kladenie otázok, podnetov, 

postrehov zo života obce, ktoré ich zaujímajú, alebo ktoré treba riešiť. Starosta obce konštatoval, že 

vzhľadom k dátumu volieb a odovzdávaniu funkcii starostu, čo prinášalo množstvo mimoriadnych príprav a 

administratívy navyše, tento rok príprava Mikulášskej oslavy zostala nedoriešená. Starosta vyjadril, že by bol 

sám veľmi nespokojný, keby deti boli o túto slávnosť tento rok ukrátené. Navrhol možnosť, aby sa 

rozdávanie mikulášskych balíčkov dňa 06.12.2022 spojilo s rozsvietením stromčeka, ktorý by sa osadil 

v priestore pri multifunkčnom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia, by sa Mikulášska slávnosť 

uskutočnila v náhradnom termíne. Prítomným by sa podával teplý čaj, prípadne vianočný punč. Po diskusii 

bolo prijaté uznesenie. 

V tomto bode programu starosta obce skonštatoval, že je potrebné zmeniť zastúpenie obce v Školskej rade 

pri MŠ Nová Polhora – prijaté uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uskutočnenie Mikulášskej slávnosti a poveruje starostu obce jej 

zabezpečením.  

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obec zastupovala v školskej rade pri MŠ Nová Polhora poslankyňa 

Ing. Mária Kövérová.  

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

7. Záver 

V záver zasadnutia starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a zasadnutie vyhlásil za 

ukončené.  

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová  

 

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

          František Kubizniak  

               starosta obce  


