
Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi zo dňa  

22.11.2018. 
 
 
Úvodom starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania 
obecného zastupiteľstva. 
 
Prítomní:  Prezenčná listina v prílohe zápisnice. 
 
Program rokovania: 

1. Úvodné náležitosti 
a) Otvorenie zasadnutia. 
b) Určenie návrhovej komisie,  overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej komisie). 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
f) Vystúpenie starostu. 

 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva za zástupcu starostu obce, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

A/ Komisia pre finančné a sociálne veci. 
B/ Komisia výstavby a územného plánovania. 
C/ Komisia verejného poriadku. 
D/ Komisia školstva, kultúry a športu. 

5. Zriadenie poradného organizačného výboru obce Nacina Ves časť Vybúchanec. 
6. Schválenie sobášnych dní  a schválenie sobášiacich. 
7. Určenie platu starostu obce. 
8. Odmena poslancom OZ za rok 2018. 
9. Diskusia. 
10. Záver. 

 
1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia starostom obce. 
b) určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
    Do návrhovej komisie starosta určil: Ing. Petra Voľanského, Milana Ivana 
a Jána Medzibridského. 
    Za overovateľov zápisnice starosta určil: Alenu Mackovú a Cyrila Adama. 
    Za zapisovateľa starosta určil p. Ing. Vladimíra Doniča. 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva (predseda miestnej komisie). 



Predsedom miestnej volebnej komisie bola Božena Počatková, ktorá oboznámila prítomných 
s priebehom a výsledkami volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Konštatovala, 
že novozvoleným starostom obce je Anton Šandor a novozvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva sú: Cyril Adam, Ing. Vladimír Donič, Milan Ivan, Peter Kokočák, Alena Macková, 
Ján Medzibridský, Ing. Ivana Porubiaková, Jozef Vojtko, Ing. Peter Voľanský. 
 
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
Novozvolený starosta obce Anton Šandor zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a po 
prevzatí insignií prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva a prevzali osvedčenia o zvolení za poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
 
f)Vystúpenie starostu: 
Starosta poďakoval voličom za zvolenie, aj keď nemal protikandidáta obsiahol značnú 
podporu občanov, čo ho zaväzuje k tomu, aby ich dôveru nesklamal. Sľúbil, že si svoje 
povinnosti bude plniť s cieľom zlepšenia rozvoja našej obce v prospech občanov. Poďakoval 
poslancom, ktorí boli v obecnom zastupiteľstve v predchádzajúcom období za príkladnú 
spoluprácu a verí, že ho aj novozvolení poslanci nesklamú a budú sa aktívne podieľať na 
rozvoji našej obce v prospech všetkých občanov. 
 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo program ustanovujúceho zasadnutia. 
 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva za zástupcu starostu obce, ktorý 
bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Vladimíra Doniča, 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 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený 
zastupovaním starostu bude poslanec Ing. Vladimír Donič. 
 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje: 

1. Komisiu pre finančné a sociálne vecí. 
2. Komisiu výstavby a územného plánovania. 
3. Komisiu verejného poriadku. 
4. Komisiu školstva, kultúry a športu. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo volí: 
1. Komisiu pre finančné a sociálne vecí v zložení:  predseda: Ing. Peter Voľanský 
       Člen: Ing. Ivana Porubiaková 



 
2. Komisiu výstavby a územného plánovania: predseda Ing. Vladimír Donič 
       Člen: Peter Kokočák 
       Člen: Ján Medzibridský. 
 
3. Komisiu verejného poriadku:   predseda Jozef Vojtko 
       Člen: Cyril Adam 
 
4.Komisiu školstva, kultúry a športu:   predseda: Alena Macková 
       Člen: Milan Ivan 
 
Určenie ďalších členov do komisií sa uskutoční na najbližšom zastupiteľstve. 
 

5. Zriadenie poradného organizačného výboru obce Nacina Ves časť 
Vybúchanec. 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje: Poradný organizačný výbor obce Nacina Ves časť 
Vybúchanec, ktorý sa bude voliť na verejnom zhromaždení v časti obce Vybúchanec. 
 

6. Schválenie sobášiacich a určenie sobášnych dní. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich: 
Anton Šandor – starosta obce a Ing. Vladimír Donič a určuje tieto sobášne dni: utorok, 
štvrtok a sobota. 
 

7. Určenie platu starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu do 30.11.2018 plat starostu obce Antona Šandora vo 
výške 1,98 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým 
úradom za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 40 % t .j. do vyčíslenia priemernej mzdy 
za rok 2017, plat vo výške 2645,00 € (vyčíslená výška Za rok 2017 je 954,- €), zaokrúhlený na 
celé euro nahor. 
V súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2018 a v roku 
2019 plat starostu obce Antona Šandora vo výške 2,20 násobku priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok 
zvýšený o 40% t. j.  do vyčíslenia priemernej mzdy za rok 2017, plat vo výške 2939,-€ 
(vyčíslená výška za rok 2017 je 954,- €) zaokrúhlená na celé euro nahor. 
 

8. Odmena poslancom OZ za rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo odmenu poslancom obecného zastupiteľstva za rok 
2018 podľa predneseného návrhu Ing. Vladimírom Doničom a uložilo pracovníčke obce p. Kulikovej 
vyplatiť odmeny vo výplatnom termíne za 11/2018.  

 
 
 

9. Diskusia. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 



10. Záver. 
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a následne oficiálnu časť 
obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Alena Macková 
    Cyril Adam 
 
 
 
 
         Anton Šandor 
         starosta obce 
  

 


