
Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nová Ves, 

konaného dňa 18.11.2022 

 

Prítomní: Marian Varholák, starosta obce  

      Poslanci: Monika Hladká Bc., Ing. Štefan Paholík, Peter Ivanič, Denisa Kalmárová,                 

Erika Majanová 

 

 

 

Ďalej prítomní: 

                          Anna Lászlóová, zapisovateľka 

                          Michaela Kunštárová- predseda MVK 

 

Program:  

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí.  

/predkladá predseda miestnej volebnej komisie Michaela Kunštárová 

3. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Nová Ves a odovzdanie  

osvedčenia o zvolení. 

4. Slávnostné zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v obci 

Nová Ves a odovzdanie osvedčení o zvolení. 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

6. Voľba návrhovej komisie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7. Návrh na zriadenie orgánov Obecného zastupiteľstva a voľba ich členov - 

inventarizačná komisia, komisia ochrany verejného poriadku, finančno – rozpočtová 

komisia.  

8. Určenie platu starostu obce Nová Ves. 

9.   Určenie platu poslancov Obecného zastupiteľstva. 

      10.Určenie zástupcu starostu obce Nová Ves, určenie platu zástupcu starostu. 

      11.Rôzne 

      12.Uznesenie 

13.Záver.  

 

 

 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol 

Marian Varholák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade so zákonom o obecnom zriadení, a to 

pozvánkou, zverejnením na úradnej tabuli. 

Konštatoval, že ustanovujúce zasadnutie je slávnostným aktom, ktorým sa kreujú nové 

orgány obce, ktoré vzišli z komunálnych volieb, konaných 29.10.2022. 

Úlohou ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je najmä: 

 utvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 



 utvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvolených poslancov  Obecného 

zastupiteľstva,  

 

 

K bodu 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, odovzdanie 

osvedčení o zvolení. 

  

 Starosta obce vyzval predsedkyňu okrskovej volebnej komisie obce Nová Ves slečnu 

Michaelu Kunštárovú, aby predniesla správu o výsledkoch volieb na starostu obce Nová Ves 

a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nová Ves . 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves vzalo na vedomie správu o výsledkoch volieb na 

starostu obce Nová Ves a poslancov Obecného zastupitelstva obce Nová Ves prednesenú 

predsedkyňou okrskovej volebnej komisie obce Nová Ves. 

 

Predsedkyňa okrskovej volebnej komisie odovzdala novozvolenému starostovi a poslancom 

OZ osvedčenia o zvolení.  

 

 

K bodu 3. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Nová Ves. 

  

Podľa § 3 ods. 6 platného rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva skladá novozvolený 

starosta obce sľub do rúk predsedkyne okrskovej volebnej komisie. 

  

Predsaeda okrskovej volebnej komisie slečna Michaela Kunštárová vyzvala novozvoleného 

starostu obce k zloženiu sľubu. sľub potvrdil aj svojim podpisom. 

   

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves konštatovalo, že novozvolený starosta obce Nová Ves 

Marian Varholák zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov sľub starostu obce. 

 

K bodu 4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov  Obecného zastupiteľstva.  

 

Novozvolený starosta obce Nová Ves vyzval poslancov OZ k zloženiu sľubu. Sľub poslancov 

prečítal, poslanci  povedali „Sľubujem!“, sľub potvrdili aj svojim podpisom.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves konštatovalo, že novozvolení poslanci    Obecného 

zastupiteľstva obce Nová Ves:,   zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslancov Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo program  ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Nová Ves tak ako je uvedený v pozvánke.  

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 6. Voľba Návrhovej komisie,určenie zapisovatel a overovateľov zápisnice. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo: 

- Anna Lászlóová – zapisovateľ zápisnice na návrh  starostu obce 

Ing. Štefan Paholík, Peter Ivanič– overovatelia zápisnice  

       

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo: 

 

  Ing. Štefan Paholík – predseda návrhovej komisi 

  Peter Ivanič a Erika Majanová– členovia návrhovej komisie 

 

 

 

K bodu 7. Návrh na zriadenie orgánov Obecného zastupiteľstva a voľba ich členov - 

inventarizačná komisia, komisia ochrany verejného poriadku, finančno – rozpočtová 

komisia.  

  

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo  zriadenie orgánov Obecného zastupitelstva: 

 

- inventarizačná komisia : predseda – Erika Majanová 

                                        Členovia – Denisa Kalmárová, Peter Ivanič 

 

- finančno-rozpočtová komisia: predseda – Monika Hladká 

                                                Členovia – Ing. Štefan Paholík,Denisa Kalmárová 

 

- komisia ochrany verejného poriadku: predseda: Peter Ivanič 

                                                            Členovia – Denisa Kalmárová, Monika Hladká 

 

 

 

 

K bodu 8. Určenie a schválenie platu starostu obce  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo plat starostovi obce Marianovi 

Varholákovi nasledovne: 

NH – 1 211,0 eur  x  1,65 koeficient na 500 obyv. = 1999,00 eur. mes. – na 8 hod. / 

denne + 20 % návýšenie. 

       

 

            Schválenie platu zvoleného starostu na plný úväzok podľa zákona č. 289/2002.  

Zákon č. 289/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. 

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

neskorších predpisov sa NR SR uzniesla na zákone NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona NR SR č. 

374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z. a zákona č. 453/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

§ 3 znie: 



Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1.  

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Starosta sa na účely § 3 ods. 1 zaraďuje do prvej 

platovej skupiny podľa počtu obyvateľov obce (do 500 obyvateľov) a 1,65 násobok. 

§ 5 znie: 

Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

 

.  

K bodu č. 9 Schválenie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupitelstva ,  

  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupitelstva obce Nová Ves v zmysle návrhu zásad, ktoré predložil starosta. 

 

Odmena poslancovi : 35,- eur. za každé zasadnutie Obecného zastupitelstva, bude vyplácané 1 

krát ročne na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

 

 

K bodu č. 10. Určenie zástupcu starostu obce,určenie platu zástupcu starostu obce Nová 

Ves. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves  schválilo  za zástupcu starostu obce Nová Ves p. Ing. 

Štefana Paholíka.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo plat zástupcovi starostu obce Ing. Paholíkovi 

podľa zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupitelstva obce Nová Ves a to 

nasledovne: 

 

Odmena zástupcovi starostu obce Nová Ves: 45,- eur mesačne. Vyplácaná bude 1 krát ročne 

na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

 

K bodu č. 11. Rôzne 

 

p. Denisa Kalmárová navrhla utvoriť obecnú stránku na facebooku, na ktorej sa budú 

zveřejňovat informácie o kultúrnych, športových podujatiach, ktoré sa budú konať v obci 

Nová Ves. Stránku bude mať na starosti p. Kalmárová. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo utvorenie obecnej stránky na facebooku. 

 

K boduč. 12 Uznesenie 

Uznesenia č. 1– 11/2022  obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves schválilo určilo a vzalo na 

vedomie dňa  18.11.2022. 

 

 

K bodu 13 Záver 



  Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva obce za účasť na zasadnutí 

a poprial  veľa pracovných úspechov v ďalšej práci. 

 

 

 

 

Dĺžka rokovania: 16.00 hod. – 19: 30 hod.. 

Zapísala: Anna Lászlóová  

Potvrdzujeme správnosť a kompletnosť zápisnice. 

V Novej Vsi, dňa  18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Štefan Paholík                       Peter Ivanič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


