
ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Zbojné zo dňa 28.11.2022 

konaného v kultúrnom dome Zbojné o 15.00 hodine 

 

Prvé zasadnutie bolo zvolané v zmysle Zákona SNR č.369/1990 Zb.§12,ods.1, v znení 

neskorších zmien a doplnkov starostkou obce p. Annou Koščovou zo dňa 

25.11.2022.Predmetná pozvánka a prezenčná listina tvoria súčasť tejto zápisnice. 

 

Program rokovania : 

1.Úvodne náležitosti: 

2.Otvorenie zasadnutia 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

4.Oznamenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie          

    osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

    zastupiteľstva . 

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

     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva . 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

9.Voľba mandátovej  a návrhovej komisie.(doplnenie bodu programu) 

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

     zasadnutia Obecného zastupiteľstva . 

11.Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce (doplnenie bodu 

programu) 

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

13.Určenie platu starostu obce. 

14.Návrh a schválenie uznesenia 

15 .Diskusia 

16.Záver 
 

1.2.Úvodne náležitosti, otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila p. starostka Anna Koščová.V úvode privítala 

prítomných a po skonštatovaní, že je prítomna nadpolovičná väčšina poslancov a Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopne  zahájila zasadnutie. 

Prítomní novozvolený poslanci: Radko Demjan, Mgr. Monika Kirešová, Vladimír Hromada, 

Peter Mikuláško, Iveta Gavulová 

                                          

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom na návrh starostu určilo za zapisovateľku Mgr. Moniku 

Kirešovú 

Overovateľov zápisnice :Iveta Gavulová, Peter Mikulaško 



4.Oznamenie výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva . 

Predseda MVK v Zbojnom Ivan Kačur predniesol výsledky volieb do organov samosprávy 

obcí, uvedených v zápisnici Miestnej volebnej komisie v Zbojnom, ktoré sa konali dňa 

29.10.2022 

Za starostku obce bola zvolená do funkcie : 

Viera Timcová                              počet hlasov   72 

 

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Zbojné boli zvolení: 

Radko Demjan                               počet hlasov    52                        

Mgr.Monika Kirešová                    počet hlasov    46                        

Vladimír Hromada                         počet hlasov    37  

Peter Mikuláško           počet hlasov    36                       

Iveta Gavulová           počet hlasov    33                    

 

Náhradníci –kandidáti ,ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva: 

Ivan Labik          počet hlasov  30 

Anna Hromadová                          počet hlasov  27 

Emilía Sovjaková                          počet hlasov  25 

 

Zápisnicu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb mali poslanci k nahliadnutiu 

k dispozícii. 

 

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

     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Novozvolená starostka obce Zbojné Viera Timcová zložila zákonom predpísaný sľub starostu.    

Po zložení sľubu, podpísaní textu sľubu ,prevzatí insígnií pokračovala vo vedení zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.     

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva . 

Starostka obce Viera Timcová prečítala znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

.Poslanci zložili sľub do rúk starostky obce, čo potvrdili  podpisom a následne prevzali 

osvedčenie o zvolení. 

 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

Pani starostka Viera Timcová predniesla príhovor. Poďakovala za vyslovenú dôveru. Popriala 

všetkým veľa úspechov do ďalšej spoločnej práce v novom volebnom období. 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

Starostka obce dala návrh na schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva ,doplnenie bodov programu. 

 

 



9.Voľba mandátovej  a návrhovej komisie. 

Mandatová komisia 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom navrhlo mandátovú komisie a určilo naplň práce komisie 

, overenie výsledkov volieb na starostu obce a do obecného zastupiteľstva. 

Za predsedu komisie:     Iveta Gavulová 

Za členov: Peter Mikuláško, Vladimír Hromada 

Navrhová komisia: 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom navrhlo návrhovú komisiu a určilo naplň práce  komisie 

a vypracovanie návrhy uznesení. 

Za predsedu komisie :Mgr.Monika Kirešová 

Za členov komisie :   Radko Demjan, Peter Mikuláško 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva . 

Na návrh starostky Obecné zastupiteľstvo  v Zbojnom poverilo poslankyňu Ivetu Gavulovu 

k oprávneniu zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle  Zákona SNR 

č.369/1990 Zb.  §12 ods.2 prvá veta ,ods.3 tretia veta,ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta 

zákona o obecnom zriadení, 

11.Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce   

Bod  č.11 sa presúva   do programu budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

Bod  č.12 sa presúva   do programu budúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 

13.Určenie platu starostu obce. 

Starostka obce Viera Timcová oboznámila prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva  so 

zákonom 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. 

 

Základný mesačný plat stanovený zákonom podľa počtu obyvateľova priemernej mzdy za 

rok2021v NH(1211,00€x1,65koeficient):1998,15€ =1998€, 

Hrubý mesačný plat starostky činí: 1998,00€ 

Slovom: Jedentisíc Deväť Stodevädesiatosem Eur 

 

14.Návrh a schvalenie uznesenía 

Návrhová komisia sa uzniesla na návrhu uznesenia, ktorý predniesla Mgr. Monika Kirešová, 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

14.Diskusia 

Diskusia prebiehala pri každom bode programu. 

 

15.Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu a po schválení uznesenia pani starostka poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 



V Zbojnom 28.11.2022 Viera Timcová 

Zapísala: Mgr.Monika Kirešová starostka obce 

 

 

Overovatelia: Iveta Gavulová............................................... 

                   Peter Mikuláško............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 

 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v obci Zbojné zo dňa 28.11.2022 

 

Uznesenie č.1/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom na návrh starostky u r č i l o  zapisovateľku Mgr. Moniku 

Kirešovú, 

Overovateľov zapisnice p.Iveta Gavulová ,p.Peter Mikuláško,   

 

Informácie o výsledkoch volieb do organov samosprávy  obce 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom 

A/ b e r i e  n a v e d o m i e  

1.výsledky voľby starostky   a volieb do obecného zastupiteľstva 

2.vystupenie novozvolenej starostky 

3.poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

B/k o n š t a t u j e , ž e  

1.novozvolená starostka obce Viera Timcová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2.zvolení poslanci obecného  zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva : 

Radko Demjan                                   

Iveta Gavulová  

Vladimír Hromada                             

Mgr.Monika Kirešová                       

Peter Mikuláško     

 

Hlasovanie : 

 Prítomní poslanci : Radko Demjan ,  Iveta Gavulová, Vladimír Hromada, Mgr.Monika 

Kirešová  , Peter Mikuláško 

Za:                  5 poslancov 

Proti:              0 poslancov 

Zdržal sa:       0 poslancov 

Neprítomní:   0 poslancov 

 

 Uznesenie č.2/2022 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Pani starostka skonštatovala ,že nove Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, je prítomna 

trojpätinová väčšina poslancov . 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom s ch v a l i l o  program ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie : 

 Prítomní poslanci : Radko Demjan ,  Iveta Gavulová,Vladimír Hromada, Mgr.Monika 

Kirešová  , Peter Mikuláško 



Za:                  5 poslancov 

Proti:              0 poslancov 

Zdržal sa:       0 poslancov 

Neprítomní:   0 poslancov 

 Uznesenie č.3/2022 

Voľba mandátovej  a návrhovej komisie. 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom  z r i a d i l o 

Mandátová  komisia 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom zriadilo mandátovú komisie a určilo naplň práce komisie 

a to: a overiť výsledky volieb na starostu obce a do obecného zastupiteľstva. 

Za predsedu komisie:     Iveta Gavulová 

Za členov: Peter Mikuláško, Vladimír Hromada 

 

Hlasovanie : 

 Prítomní poslanci : Radko Demjan ,  Iveta Gavulová,Vladimír Hromada, Mgr.Monika 

Kirešová  , Peter Mikuláško 

Za:                  5poslancov 

Proti:              0 poslancov 

Zdržal sa:       0 poslancov 

Neprítomní:   0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom z r i a d i l o  

 Navrhová komisia: 

Obecné zastupiteľstvo v Zbojnom zriadilo návrhovú komisiu a určilo naplň práce  komisie 

a to: vypracovať návrhy uznesení. 

Za predsedu komisie :Mgr. Monika Kirešová 

Za členov komisie : Radko Demjan, Peter Mikuláško 

 

Hlasovanie : 

Prítomní poslanci : Radko Demjan ,  Iveta Gavulová, Vladimír Hromada, Mgr.Monika 

Kirešová  , Peter Mikuláško 

Za:                  5poslancov 

Proti:              0 poslancov 

Zdržal sa:       0 poslancov 

Neprítomní:   0 poslancov 

 

Uznesenie č.4/2022 

Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva . 

Obecné zastupiteľstvo  v Zbojnom  p o v e r u j  



poslankyňu Ivetu Gavulovu k oprávneniu zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v zmysle  Zákona SNR č.369/1990 Zb.  §12 ods.2 prvá veta ,ods.3 tretia 

veta,ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení, 

Hlasovanie : 

 Prítomní poslanci : Radko Demjan ,  Iveta Gavulová,Vladimír Hromada, Mgr.Monika 

Kirešová  , Peter Mikuláško 

Za:                    5poslancov 

Proti:                 0 poslancov 

Zdržal sa:          0 poslancov 

Neprítomní:       0 poslancov 

 

Uznesenie č.5/2022 

Určenie platu starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo  v Zbojnom  u r č u j e   

plat starostky v súlade so zákonom 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, a to súčin priemernej  mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslený na základe údajov ŠÚ SR za rok 2021 

Základný mesačný plat stanovený zákonom podľa počtu obyvateľova priemernej mzdy za 

rok2021v NH(1211,00€x1,65koeficient):1998,15€ =1998€ 

Hrubý mesačný plat starostky činí: 1998,00€ 

Slovom: Jedentisíc Deväť Stodevädesiatosem Eur 

 

Hlasovanie : 

Prítomní poslanci : Radko Demjan ,  Iveta Gavulová,Vladimír Hromada, Mgr.Monika 

Kirešová  , Peter Mikuláško 

Za:                  5poslancov 

Proti:              0 poslancov 

Zdržal sa:       0 poslancov 

Neprítomní:   0 poslancov 

Uznesenie č.6/2022 

Návrh a schvalenie uznesenia 

Návrh uznesenia  s ch v a l e n ý 

Návrhová komisia sa uzniesla na návrhu uznesenia, ktorý predniesla Mgr. Monika Kirešová, , 

 

Hlasovanie : 

 Prítomní poslanci : Radko Demjan ,  Iveta Gavulová, Vladimír Hromada, Mgr. Monika 

Kirešová  , Peter Mikuláško 

Za:                  5poslancov 

Proti:               0 poslancov 



Zdržal sa:          0 poslancov 

Neprítomní:      0 poslancov 

 

Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu a po schválení uznesenia pani starostka poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

V Zbojnom 28.11.2022 

 Viera Timcová 

 starostka obce 


