
Zápisnica  

z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 04.12.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

 
Prítomní:        Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

 Ing. Branislav Potočňák 

 Bc. Martina Sičáková 

 Jaroslav Dubovský 

   Miroslav Dubovský 

 Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

 Bc. Gabriel Varga 

 Vladimír Semják 

 Bc. Lucia Reváková 

 Terézia Kinlovičová – hlavná kontrolórka obce 

 Ľudmila Jágerová, referentka obce 

 Ing. Martina Kožejová – predseda MVK 

 a občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Neprítomný:   Mgr. Milan Naster 

 

 

Program rokovania :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a poslancov OZ 

4. Odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom OZ 

5. Zloženie sľubu starostu obce 

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

10. Poverenie na výkon zástupcu starostu obce 

11. Schválenie VZN na rok 2019 

12. Určenie platu starostu obce 

13. Žiadosť obce Beniakovce – vložné, žiadosť občana 

14. Diskusia 

15. Schválenie uznesenia 

16. Záver 

 

 

 

K bodu 1. 

Zasadnutie OZ začalo hymnou SR. Po nej starosta obce p. Ing. Gabriel Sobota privítal všetkých 

prítomných: novozvolených aj bývalých poslancov, členku miestnej volebnej komisie, 

kontrolórku  a ostatných prítomných a následne ich  oboznámil s programom zasadnutia.  

 



K bodu 2. 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce  určil p. Ľudmilu Jágerovú  a  za overovateľov  

zápisnice určil  p. Jaroslava Dubovského a Bc. Luciu Revákovú. 

  

K bodu 3. 

Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy predniesla predsedníčka miestnej volebnej 

komisie p. Ing. Martina Kožejová. Správa tvorí prílohu zápisnice. (uznesenie č. 1/2018) 

 

K bodu 4. 

Predsedníčka MVK p. Ing. Kožejová odovzdala starostovi a novozvoleným poslancom 

osvedčenia o zvolení a popriala im veľa úspechov pri ich ďalšej práci.  

 

K bodu 5.   

Starosta obce p. Ing. Gabriel Sobota zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce do rúk 

predsedníčky miestnej volebnej komisie a citovaný sľub podpísal. (uznesenie č. 2/2018) 
 

K bodu 6. 

Starosta obce vyzval novozvolených poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub. Sľub 

potvrdili vlastnoručným podpisom: Bc. Gabriel Varga, Mgr. Tomáš Nováček, PhD., Jaroslav 

Dubovský, Vladimír Semják a Bc. Lucia Reváková. Starosta obce poprial poslancom veľa 

úspechov a vyzval ich k spolupráci v prospech všetkých občanov. (uznesenie č. 32018) 
  

K bodu 7.  

Starosta obce vo svojom príhovore zhodnotil predchádzajúce volebné obdobie a poďakoval za 

prejavenú dôveru. Poďakoval aj doterajším poslancom, zamestnancom a aktivačným 

pracovníkom za prácu pri rozvoji obce. Do budúcna poprial obci  rozkvet 

a úspešné  pokračovanie začatých diel – kanalizácie a ČOV a občanom dobré zdravie a silnú 

dávku tolerancie. (uznesenie č. 4/2018) 

 

K bodu 8. 

Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, 

čím je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Následne opätovne prečítal návrh 

programu zasadnutia. Na návrh p. kontrolórky vypustiť z programu body č. 11, 13 a 15 , starosta 

obce ešte raz prečítal program rokovania a vyzval poslancov k hlasovaniu. Program rokovania 

bol jednohlasne schválený. (uznesenie č. 5/2018) 

 

K bodu 9. 

Starosta obce navrhol poslancom určiť p. Bc. Gabriela Vargu, ktorý bude oprávnený v jeho  

neprítomnosti zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 zákona o obecnom zriadení. 

Menovaný so svojou nomináciou súhlasil, preto starosta obce dal za tento návrh hlasovať. OZ 

určilo p. Bc. Gabriela Vargu za oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ v neprítomnosti 

starostu. (uznesenie č. 6/2018) 

 

K bodu 10. 

Starosta obce navrhol p. Jaroslava Dubovského na výkon zástupcu starostu obce Hodkovce. 

Menovaný so svojou nomináciou súhlasil. (uznesenie č. 7/2018) 

 

 

 

 



K bodu 12.  

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na 

zasadnutí OZ dňa 31.07.2018  bol uznesením č. 98/2018  určený 60 %- ný rozsah výkonu  

funkcie starostu obce Hodkovce na celé funkčné obdobie 2018–2022. 

V súlade so zákonom SNR č. 253/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov starostovi patrí  

minimálny plat, ktorý v obciach s počtom obyvateľov do 500 je 1,65 násobok priemerného 

mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR (954 eur) za predchádzajúci rok, 

začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil sľub.  

Minimálny zákonom garantovaný plat starostu v súčasnosti je 954 eur x 1,65 = 1 574,10 eur.  

Plat sa podľa zákona zaokrúhľuje na celé eurá nahor, teda na 1575,00 eur. Pri 60 % pracovnom 

úväzku plat starostu obce Hodkovce podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z.z.  činí 945,00 eur. 

Poslanci OZ tento plat starostovi neodsúhlasili. (uznesenie č. 8/2018) 

Poslanci OZ dali návrh na zmenu pracovného úväzku starostovi a to na 100 %. Tento návrh 

odsúhlasili a teda plat starostu činí 1575,00 eur. Za takto vypočítaný plat hlasovalo 5 poslancov. 

(uznesenie č. 9/2018)  

 

K bodu 14. 

Starosta obce navrhol zriadiť: 

- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejných činiteľov 

Predsedom komisie sa stala Bc. Lucia Reváková, členmi Bc. Gabriel Varga, Mgr. Tomáš 

Nováček, PhD., Vladimír Semják a Jaroslav Dubovský. (uznesenie č. 10/2018) 

Do diskusie sa prihlásila kontrolórka obce p. Kinlovičová, ktorá zablahoželala p. starostovi 

k znovuzvoleniu, novým poslancom predstavila svoju prácu a popriala im veľa zdaru a tiež 

poďakovala bývalým poslancom za doterajšiu spoluprácu 

 

 

K bodu 16. 

Po vyčerpaní programu sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a rokovanie ukončil. 

 

 
 
 
V Hodkovciach dňa 04.12.2018 

 

Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová 

 

 

 

Overili: 

 

Bc. Lucia Reváková                      ..................................... 

 

Jaroslav Dubovský                        ..................................... 

 

 

 

  

 

Ing. Gabriel Sobota 

             starosta obce 



 


