
         Zápisnica  č. 29/2022 

 z Ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Bartošovce, konaného  dňa  18.11.2022 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa riadilo týmto programom: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Oboznámenie o výsledku voľby starostu obce a volieb do Obecného zastupiteľstva      

      obce  Bartošovce  a  vydanie  osvedčení  o  zvolení  novozvolenému  starostovi  

      a poslancom obecného zastupiteľstva 

4.   Zloženie  a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce 

5.   Zloženie  a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6.   Príhovor novozvoleného starostu obce 

7.   Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, oprávneného zastupovaním  

      starostu obce podľa § 13 zák. 369/1990 o obecnom zriadení 

8.   Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, oprávneného viesť  

      a zvolávať  zasadnutie obecného zastupiteľstva  

9.   Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov 

10. Návrh určenia platu starostu obce 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, p. Václav Hudák 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľka: Monika Lazurová 

Overovatelia zápisnice:  Patrik Vojtek, Ján Hudák 

 

3. Oboznámenie s výsledkami volieb 

 
O výsledku volieb informoval predseda Miestnej volebnej komisie  Ing. Marián Jendrej. 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 29.10.2022 : 

Novozvolený starosta obce Bartošovce :   Václav  HUDÁK 

Novozvolení  poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce : 

 
 Ing. Marcel Horváth 

 Ing. Jozef Cenký, PhD. 

            Ing. Stanislav Tomahogh 

 Patrik Vojtek 

 Ján Hudák 

            Ing. Pavol Puchalík 

            Oliver Čech 

 

  



4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 
Novozvolený starosta obce  p. Václav Hudák zložil predpísaný sľub. 

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 
Všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub. 

 

6. Príhovor novozvoleného starostu obce 

 
Novozvolený starosta obce, p. Václav Hudák, predniesol príhovor, v ktorom zablahoželal 

novým poslancom k ich  zvoleniu a poprial veľa úspechov do ďalšej spolupráce pre obec. 

 

 
 

Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A : Berie na vedomie 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy na funkčné obdobie 2022 - 2026 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B:  Konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta obce Bartošovce - Václav Hudák, zložil zákonom predpísaný sľub  

    starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

    obecného zastupiteľstva 

 

Prítomní  poslanci  7 

Za            7 

Proti         0 

 

Pokračovanie riadnym zastupiteľstvom, s týmto programom: 

 
7.   Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, oprávneného zastupovaním  

      starostu obce 

8.   Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, oprávneného viesť zasadnutie  

      obecného zastupiteľstva, v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 

9.   Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov 

10. Návrh určenia platu starostu obce 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 



Prítomní  poslanci  7 

Za            7 

Proti         0 

 

 

7. Poverenie určeného poslanca zastupovaním starostu – zástupca starostu,  

    
    V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, si starosta obce môže do 60 dní odo  

    dňa zloženia sľubu, určiť poslanca zastupovaním, t .j. zástupcu starostu obce. Vzhľadom na  

    počet získaných hlasov vo voľbách, obdrží poverenie starostu obce Ing. Marcel Horváth. 

  
                                                          Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

 

A. Berie na vedomie 

  

     Informáciu o poverení určeného poslanca – p. Ing. Marcela Horvátha, zastupovaním starostu  

     obce – zástupca starostu obce, v zmysle § 13 odst. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom  

     zriadení. 

 

Prítomní  poslanci  7 

Za            7 

Proti         0 

 

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený viesť  

    zasadnutie obecného  zastupiteľstva § 12 odst. 2  zákona č.369/1990 Z. z. 

 
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je dané ak starosta obce 1x za 3  mesiace 

nezvolá zasadnutie OZ, môže oprávnený poslanec OZ zvolať a viesť zasadnutie OZ. Starosta 

navrhuje poveriť poslanca Ing. Marcela Horvátha. 

 

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

 

A: schvaľuje 

 

1. Poslanca, Ing. Marcela Horvátha, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie  

     obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 odst. 2 zákona 369/2990 Z. z. o obecnom  

     zriadení. 

 

Prítomní  poslanci 7 

Za            7 

Proti         0 

 

 

 



9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov  

   do komisií a  voľba predsedov 
 

   Po skúsenostiach z minulých rokov, navrhujem zriadiť 6 komisií. Predsedom každej  

   komisie by bol poslanec OZ. Komisia bude mať min. 3 členov, môžu byť aj občania obce. 

 

Uznesenie č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

 

A: schvaľuje 

 

1. Komisiu pre ochranu verejného záujmu  

  Predseda  -  Patrik Vojtek 

  

2. Komisiu pre financie, správu majetku, výstavbu 

 Predseda – Ing. Stanislav Tomahogh 

 

3. Komisiu pre kultúru 

 Predseda – Oliver  Čech 

 

4. Komisiu pre školstvo a sociálne veci 

 Predseda – Ing. Jozef Cenký, PhD. 

 

5. Komisiu pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku 

 Predseda –  Ján Hudák 

 

6. Komisiu pre šport 

            Predseda – Ing. Pavol Puchalík 

  

Prítomní  poslanci     7 

Za                 7 

Proti              0 

 

 

10. Určenie platu starostu 
 

      Plat starostu obce je určený zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  

      pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat sa určuje podľa priemernej mzdy  

      v národnom hospodárstve vykázanej ŠU SR a koeficientu podľa počtu občanov.  

      Zastupiteľstvo môže svojím rozhodnutím  navýšiť plat starostu max. o 60 %. 

 

Uznesenie č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

 

A: schvaľuje 

 

1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch       

    starostov  obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, mesačný plat starostu obce  



    navýšený o 30%. Plat starostu predstavuje mesačne 2 881 €, s účinnosťou od  

    01.12.2022. 

 

 

Prítomní poslanci:  7 

Za            : 7 

Proti        :  0 

 

 

11. Rôzne 

 
Uznesenie č. 6 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

  

A: schvaľuje  

 

1. Vianočnú akadémiu dňa 18.12.2022 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu 

2. Tanečnú zábavu dňa 26.12.2022 

3. Silvestrovské stretnutie pre občanov obce, v sále kultúrneho domu 

     -  občerstvenie – guláš 

     -  ohňostroj 

4. Fašiangový ples 28.1.2023  /hudobná skupina  DYNAMIC 

      cena vstupného  -  30  €  /osoba     

5. Trojkráľový stolnotenisový turnaj dňa 6.1.2023 o 13.00 hod. 

 - kategórie – muži 

           dorastenci 

                                 žiaci 

           dievčatá, ženy    

 

Prítomní  poslanci:  7 

Za            : 7 

Proti        :  0 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Patrik Vojtek   ..................................  

 

Ján Hudák              .................................. 

         Václav  H u d á k 

             starosta obce 


