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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Vaďovce, konaného dňa  

7.12.2018 

 

Prítomní: 

starosta obce – Alžbeta Tuková 

 

poslanci –  Jaroslav Bača 

 Ing. Peter Dinga 

 Dagmar Ďurišová 

 Katarína Gajdošová 

 Mgr. Daniela Kontinová 

 Janka Masárová 

 Miroslav Stančík 

  

Návrh programu: 

1. Úvodné náležitosti:  

a) Otvorenie zasadnutia 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu/primátora a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi/primátorovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu/primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom/primátorom 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, 

f) vystúpenie starostu/primátora. 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

3. Zriadenie obecnej/mestskej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov. 

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

5. 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. 

6. Voľba členov výborov mestských častí z radov obyvateľov mesta (ak sú výbory zriadené) 

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

8. Pridaný bod - zvolenie poslanca, ktorý bude poverený zastupovaním starostu 

9. Určenie platu starostu/primátora. 

10. Záver  

 

K bodu 1 

Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia 

Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela Štátna hymna Slovenskej republiky. Starostka 

obce Alžbeta Tuková privítala prítomných poslancov a občanov. 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa určila starostka Ing. Alenu Hrušovú a za overovateľov Miroslava Stančíka         

a Mgr. Danielu Kontinovú. 
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c) oznámenie výsledkov voľby starostu/primátora a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi/primátorovi a poslancom novozvoleného 

zastupiteľstva 

Oznámenie výsledkov volieb prečítala predseda volebnej komisie Ing. Alena Hrušová. Bola prečítaná 

zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Vaďovce 

konaných 10.11.2018 a bolo skonštatované, že za starostku obce Vaďovce bola zvolená Alžbeta 

Tuková. Následne zvolenej starostke (Alžbeta Tuková) a poslancom (Jaroslav Bača, Ing. Peter Dinga, 

Dagmar Ďurišová, Katarína Gajdošová, Mgr. Daniela Kontinová, Janka Masárová, Miroslav Stančík) 

boli predané osvedčenia o zvolení. 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu/primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom/primátorom 

Predseda volebnej komisie prečítala sľub starostke obce Alžbete Tukovej a požiadala ju aby zložila 

sľub. Zvolená starostka obce Alžbeta Tuková po prečítaní sľubu odpovedala „sľubujem“ a potvrdila 

ho podpisom. Potom sa ujala vedenia zastupiteľstva. 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

Starostka vyzvala poslancov, aby zložili sľub za poslanca, ktorý prečítala a poslanci sľub potvrdili 

slovom „sľubujem“ a podpisom pod text sľubu. 

f) vystúpenie starostu/primátora 

Starostka obce Alžbeta Tuková sa krátko prihovorila všetkým prítomným a novozvoleným poslancom 

a dúfa, že budú všetci spoločne pracovať v záujme občanov obce Vaďovce.   

 

K bodu 2 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

Starostka sa poslancov opýtala či sa môže začať zasadnutie podľa navrhovaných bodov v programe. 

Poslanci ustanovujúce zasadnutie OZ schválili. Potom požiadala starostka o doplnenie bodu 

v programe o zvolenie poslanca, ktorý bude poverený zastupovaním starostu.  

 

K bodu 3 

Zriadenie obecnej/mestskej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov 

Starostka obce Alžbeta Tuková bod zriadenie obecnej rady vynecháva z programu. 

 

K bodu 4 

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

Starostka obce navrhla zriadiť finančnú a sociálnu komisiu.  

Finančná a sociálna komisia a jej náplň práce:  

- vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom 

- spolupráca pri vypracovaní VZN vo finančnej oblasti 

- stanoviská k návrhu záverečného účtu 

- kontrola dodržiavania VZN v ekonomickej oblasti 

- stanoviská k návrhom územného plánu obce 

- zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie 

- sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na 

budovanie opatrovateľskej služby 

- podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje riešenie prípadov 

v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku 

- spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno-sociálnych, školskej dochádzky 

- iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií 

a nadácií 
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- iné ďalšie úkony podľa potreby obce 

Starostka obce Vaďovce Alžbeta Tuková navrhla ženy Dagmar Ďurišovú ako predsedkyňu a členov 

Katarínu Gajdošovú a Mgr. Danielu Kontinovú, tiež sa prihlásil Ing. Peter Dinga o členstvo. Poslanci 

nemali ďalšie návrhy a preto boli vyzvaní na hlasovanie. 

Hlasovanie: 

Za:7 Proti:0   Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach a) zriaďuje komisiu finančnú a sociálnu a za predsedu komisie 

finančnej a sociálnej volí – Dagmar Ďurišová, b) za členov komisie volí poslancov - Ing. Peter Dinga, 

Katarína Gajdošová, Mgr. Daniela Kontinová 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.2 a)/2018 

zriaďuje 

finančnú a sociálnu komisiu 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.2 c)/2018 

volí 

predsedu finančnej a sociálnej komisie – Dagmar Ďurišová 

členov finančnej a sociálnej komisie  – Ing. Peter Dinga, Katarína Gajdošová, Mgr. Daniela Kontinová 

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

Starostka obce navrhla zriadiť komisiu stavebnú a pre ochranu životného prostredia. 

Komisia stavebná a pre ochranu životného prostredia - jej náplň práce: 

- podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút z oblasti 

stavebnej a životného prostredia 

- spolupracuje s obcou pri zložitejších prípadoch oznámení realizácie drobných stavieb 

a stavebných úprav 

- vyjadruje sa k prioritám trvalo udržateľného rozvoja obce 

- navrhuje spracovanie koncepcie ochrany prírody aj pamiatok na území obce 

- doporučuje stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku obce s ohľadom 

na účel využitia a stavebno-technického riešenia 

- vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi  

- výrub drevín – doporučuje stanoviská k zložitejším prípadom 

- náhradná výsadba v obci – doporučuje a navrhuje plochy a druhové zloženie 

- koncepčná tvorba zelene – do poručuje spôsob ochrany zelene 

- spolupracuje s obcou pri príprave a realizácií dopravných stavieb na území obce a vyjadruje sa 

k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru 

- do poručuje a navrhuje riešenia opráv a údržby komunikácií na území obce 

Starostka obce Vaďovce Alžbeta Tuková navrhla ako predsedu Miroslava Stančíka a členov Ing. Petra 

Dingu a Jaroslava Baču. Poslanci nemali ďalšie návrhy a preto boli vyzvaní na hlasovanie. 

Hlasovanie: 

Za:7 Proti:0   Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach a) zriaďuje komisiu stavebnú a za predsedu komisie volí – 

Miroslav Stančík, b) za členov komisie volí poslancov - Ing. Peter Dinga, Jaroslav Bača 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.2 a)/2018 

zriaďuje 

komisiu stavebnú a pre ochranu životného prostredia 
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Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.2 c)/2018 

volí 

predsedu komisie stavebnej a pre ochranu životného prostredia – Miroslav Stančík 

členov komisie stavebnej a pre ochranu životného prostredia – Ing. Peter Dinga, Jaroslav Bača 

 

K bodu 5 

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 

 

Starostka obce navrhla zriadiť 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 a voľbe jej členov. 

Starostka obce Vaďovce Alžbeta Tuková navrhla ako predsedu Katarínu Gajdošovú a členov Jaroslava 

Baču, Janku Masárovú a Mgr. Danielu Kontinovú alebo Ing. Petra Dingu. Poslanci si vybrali Mgr. 

Danielu Kontinovú a keď nemali ďalšie návrhy, boli vyzvaní na hlasovanie. 

Hlasovanie: 

Za:7 Proti:0   Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach a) zriaďuje komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov a za predsedu komisie 

volí – Katarína Gajdošová, b) za členov komisie volí poslancov - Jaroslav Bača, Janka Masárová, 

Mgr. Daniela Kontinová 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.3a)/2018 

zriaďuje 

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 a voľbe jej členov 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.3b)/2018 

volí 

predsedu 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 voľbe jej členov – Katarína Gajdošová 

členov 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 voľbe jej členov – Jaroslav Bača, 

Janka Masárová, Mgr. Daniela Kontinová 

 

K bodu 6 

Voľba členov výborov mestských častí z radov obyvateľov mesta (ak sú výbory zriadené) 

Z radov obyvateľov obce Vaďovce neboli navrhnutí žiadni občania. 

 

K bodu 7 

Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

 

Starostka obce navrhla, aby bol Jaroslav Bača poslancom povereným zvolávať a viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v prípadoch  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

a ods. 6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Hlasovanie: 

Za:7 Proti:0   Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach poveruje poslanca Jaroslava Baču 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. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.4/2018 

poveruje 

poslanca Jaroslava Baču 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 

 

Rada školy pri ZŠ Vaďovce a Rada školy pri MŠ Vaďovce 

Starostka obce navrhla, aby bola poslankyňa Mgr. Daniela Kontinová členkov tejto rady. 

Hlasovanie: 

Za:7 Proti:0   Zdržali sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach schvaľuje za členku Rady školy pri ZŠ Vaďovce a Rady školy 

pri MŠ Vaďovce – Mgr. Daniela Kontinová. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.6/2018 

schvaľuje 

za členku Rady školy pri ZŠ Vaďovce a Rady školy pri MŠ Vaďovce Mgr. Danielu Kontinovú 

 

K bodu 8 

Pridaný bod - zvolenie poslanca, ktorý bude poverený zastupovaním starostu 

 

Starostka obce Vaďovce Alžbeta Tuková oznámila, že určuje za zástupcu starostky na volebné 

obdobie rokov 2018 až 2022 poslankyňu OZ Janku Masárovú. OZ berie na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 uznesením č.5/2018 

berie na vedomie 

zástupcu starostky na volebné obdobie rokov 2018 až 2022 poslankyňu OZ Janku Masárovú 

 

K bodu 9 

Určenie platu starostu/primátora 

 

Návrh platu starostky prečítala poslankyňa Dagmar Ďurišová. Plat starostky navrhuje so šesťdesiat 

percentným navýšením k základu – k minimálnej výške platu. Bola spomenutá jej doterajšia práca 

v úrade a taktiež sa spomínala jej plat v minulom volebnom období, ktorý predstavoval 60% 

navýšenie.  

Potom sa prihlásil o slovo poslanec Ing. Peter Dinga, ktorý sa zamýšľal nad výškou platu v novom 

volebnom období a podotkol, že plat starostov sa navýšil a preto plat v minulom období so 60% 

navýšením sa približne rovná platu v novom období asi s 30 % navýšením.  
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Starostka obce požiadala poslancov o ich návrhy platu a o hodnotu  jeho percentuálneho navýšenia 

v intervale od 10 do 60. Ing. Peter Dinga navrhol hodnotu 10, Jaroslav Bača navrhol hodnotu 10, 

Miroslav Stančík navrhol hodnotu 30, Mgr. Daniela Kontinová navrhla hodnotu 10, Katarína 

Gajdošová navrhla hodnotu 40, Janka Masárová navrhla hodnotu 30 a Dagmar Ďurišová navrhla 

hodnotu 60. Kontrolórka obce Ľubomíra Naďová urobila z hodnôt priemer a potom sa hlasovalo 

o navýšení platu o 30%. 

Hlasovanie: 

Za:7 Proti:0   Zdržali sa:0  

 

uznesenie č.7/2018 

Starostka obce vetuje  z dôvodu chybne uvedených informácií, čím uznesenie nenadobudlo platnosť 

a vracia sa na prejednanie  Obecnému zastupiteľstvu. 

 

K bodu 10 

 

Diskusia: 

Novozvolený poslanec Ing. Peter Dinga poďakoval svojim voličom za ich hlasy. Do diskusie sa 

pripojili aj občania pán Mikláš a pani Schnebergerová. 

Záver 

Starostka obce poďakovala občanom a poslancom za účasť a keď nikto nemal nič na prejednanie, 

ukončila zastupiteľstvo. 

 

Prílohy 

1. Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva obce Vaďovce 

2. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Vaďovce vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Ing. Alena Hrušová ............................................................ 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Daniela Kontinová ............................................................ 

 

Miroslav Stančík ............................................................ 

 

 

 

 

 

 Alžbeta Tuková 

 starostka obce  


