
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Zápisnica  

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.11.2022
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní:  9 novozvolených poslancov  
                   zamestnanci OcÚ  

      hostia

Program:
1) Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
c) oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a volieb  do  obecného  zastupiteľstva

a odovzdanie  osvedčení  o zvolení  novozvolenému  starostovi  a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, 
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 
f) vystúpenie starostu.
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
4) Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov.
5) Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť

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

6) Určenie platu starostu.
7) Diskusia
8) Záver. 

Jednanie:

K     bodu 1:
Úvodné náležitosti:

a) otvorenie zasadnutia
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ustanovujúce zasadnutie  obecného zastupiteľstva  zahájil  starosta  obce  p.  Jaroslav  Božik.
Privítal novozvolených poslancov a hostí. Určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 



Za zapisovateľku starosta obce určil: Magdalénu Plačkovú 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Mgr. Zuzanu Jánošovú a Ing. Pavla Grmana  

c) oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a volieb  do  obecného  zastupiteľstva
a odovzdanie  osvedčení  o zvolení  novozvolenému  starostovi  a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva

Mgr.  Martina  Tomanová – predseda  miestnej  volebnej  komisie  – oboznámila  prítomných
s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu a poslancov zastupiteľstva.  Po oboznámení
s výsledkami  volieb  odovzdala  starostovi  obce  a poslancom  zastupiteľstva  osvedčenie
o zvolení. 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu

Starosta obce – po prevzatí osvedčenia o zvolení prečítal sľub starostu obce a podpísal ho. 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Starosta obce – následne prečítal  sľub poslancov a vyzval  jednotlivo každého poslanca na
podpis sľubu. Po zložení sľubu starosta obce overil, či je podľa počtu prítomných poslancov,
ktorí zložili sľub, zastupiteľstvo uznášaniaschopné, t.j. či je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov. 

f) vystúpenie starostu

Starosta obce – vystúpil s príhovorom starostu obce.

Starosta obce – následne predložil poslancom návrh na uznesenie, s ktorým poslanci súhlasili. 

Poslanci vzali na vedomie výsledky volieb starostu obce, výsledky volieb do obecného 
zastupiteľstva a vystúpenie starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
BERIE NA VEDOMIE:
výsledky voľby starostu obce, výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a príhovor starostu obce

Hlasovanie č.1
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



KONŠTATUJE, že:
a/ novozvolený starosta obce p. Jaroslav Božik  zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,

Hlasovanie č.2
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  p. Miriam Adamíková, p. Dalibor Bajzík, 
    Mgr. Janka Bošanská, p. Tomáš Cabaj, p. Martin Gracik, Ing. Pavol  Grman, 
    Mgr. Zuzana  Jánošová, Mgr. Marián Kišac a p. Michal Petráš zložili zákonom 
    predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie č.3
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K     bodu 2: 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce – po skončení úvodných náležitostí predložil zastupiteľstvu návrh programu rokovania
obecného zastupiteľstva, s ktorým poslanci súhlasili.  

Hlasovanie č.4
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 3: 
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Starosta obce – navrhol za členov do mandátovej komisie: 
Mgr. Jánošovú, Mgr. Kišaca a p. Petráša

Poslanci súhlasili s návrhom.



Hlasovanie č.5
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – navrhol za členov volebnej komisie: 
p. Cabaja, p. Gracika, Ing. Grmana

Hlasovanie č.6
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce – navrhol členov do návrhovej komisie:
Mgr. Bošanskú, p. Adamíkovú, p. Bajzíka

Hlasovanie č.7
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 4:
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov.

Starosta obce – informoval poslancov o zriadených komisiách  pri obecnom zastupiteľstve.

Komisie Obecného zastupiteľstva:  

Komisia ekonomiky a správy majetku
Komisia životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb 
Komisia bytová, obchodu, služieb a verejného poriadku
Povodňová komisia 
Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností
Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu



Starosta obce – navrhol zloženie jednotlivých komisií a to:

Návrh Komisie ekonomiky a správy majetku:
- za predsedu Komisie ekonomiky a správy majetku:   Mgr. Janku Bošanskú

- za členov komisie: 
            z poslancov:  Mgr. Zuzanu Jánošovú, Mgr. Mariána Kišaca, p. Tomáša Cabaja
            z obyvateľov obce: Ing. Bibiánu Cagalovú, Mgr. Tatianu Divišová, p. Juraja Laciku,  
                                              Ing. Jozefa Pavlusíka, Mgr. Zuzanu Zigovú

Poslanci súhlasili s návrhom komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:

- predsedu Komisie ekonomiky a správy majetku:   Mgr. Janku Bošanskú

- členov komisie: 
            z poslancov:  Mgr. Zuzanu Jánošovú, Mgr. Mariána Kišaca, p. Tomáša Cabaja
            z obyvateľov obce: Ing. Bibiánu Cagalovú, Mgr. Tatianu Divišová, p. Juraja Laciku,  
                                              Ing. Jozefa Pavlusíka, Mgr. Zuzanu Zigovú

Hlasovanie č.8
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Návrh Komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu  
a regionálneho rozvoja

- za predsedu Komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu 
             a regionálneho rozvoja:  p. Tomáša Cabaja

- za členov komisie: 
             z poslancov:  p. Dalibora Bajzíka, Ing. Pavla Grmana, p. Martina Gracika,
                                   Mgr. Zuzanu Jánošovú, p. Michala Petráša 
             z obyvateľov obce: p. Romana Beňa, Ing. Petra Cagalu, p. Petra Gáfela, 
                                            PhDr. Imricha Hermanna, p. Emila Majtána , p. Igora Pirťana,
                                            Mgr. Mariána Smatanu, Ing. Mariána Železníka

Poslanci súhlasili s návrhom komisie.



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:

-  predsedu Komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu 
             a regionálneho rozvoja:  p. Tomáša Cabaja

- členov komisie: 
             z poslancov:  p. Dalibora Bajzíka, Ing. Pavla Grmana, p. Martina Gracika,
                                   Mgr. Zuzanu Jánošovú, p. Michala Petráša 
             z obyvateľov obce: p. Romana Beňa, Ing. Petra Cagalu, p. Petra Gáfela, 
                                            PhDr. Imricha Hermanna, p. Emila Majtána , p. Igora Pirťana,
                                            Mgr. Mariána Smatanu, Ing. Mariána Železníka
                                                                                                   

Hlasovanie č.9
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Návrh Komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb
- za predsedu Komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže

a sociálnych služieb: p. Miriam Adamíkovú
- za členov komisie: 

             z poslancov:  p. Dalibora Bajzíka, Mgr. Janku Bošanskú, p. Tomáša Cabaja, 
                                   p. Martina Gracika, Mgr. Zuzanu Jánošovú,  Mgr. Mariána Kišaca, 
                                   p. Michala Petráša
             z obyvateľov obce: Mgr. Dagmar Babčanovú, Ing. Michala Čelechovského,
                                            p. Petra Gáfela, Mgr. Petra  Jakubisa, 
                                            Mgr. Danu Michalkovú, p. Alenu Strižencovú

Poslanci súhlasili s návrhom komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:

- predsedu Komisie vzdelávania, kultúry, športu, mládeže
a sociálnych služieb: p. Miriam Adamíkovú

- členov komisie: 
             z poslancov:  p. Dalibora Bajzíka, Mgr. Janku Bošanskú, p. Tomáša Cabaja, 
                                   p. Martina Gracika, Mgr. Zuzanu Jánošovú,  Mgr. Mariána Kišaca, 
                                   p. Michala Petráša
             z obyvateľov obce: Mgr. Dagmar Babčanovú, Ing. Michala Čelechovského,



                                            p. Petra Gáfela, Mgr. Petra  Jakubisa, 
                                            Mgr. Danu Michalkovú, p. Alenu Strižencovú

Hlasovanie č.10
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Návrh Komisie bytovej, obchodu, služieb a verejného poriadku 
- za predsedu  Komisie bytovej, obchodu, služieb

a verejného poriadku: Mgr. Mariána Kišaca 
- za členov komisie: 

             z poslancov: p. Miriam Adamíkovú, p. Dalibora Bajzíka, p. Martina Grácika, 
                                  p. Michala Petráša 

Poslanci súhlasili s návrhom komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:

- predsedu  Komisie bytovej, obchodu, služieb
a verejného poriadku: Mgr. Mariána Kišaca 

- členov komisie: 
             z poslancov: p. Miriam Adamíkovú, p. Dalibora Bajzíka, p. Martina Grácika, 
                                  p. Michala Petráša 
   

Hlasovanie č.11
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Návrh Povodňovej komisie
- za predsedu  Povodňovej komisie: p. Jaroslava Božika 



- za členov komisie: predseda a členovia komisie životného prostredia a výstavby,  
                          dopravy,  cestovného ruchu a regionálneho rozvoja         

Poslanci súhlasili s návrhom komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:                                               

- predsedu  Povodňovej komisie: p. Jaroslava Božika 
- členov komisie: predseda a členovia komisie životného prostredia a výstavby,  

                          dopravy,  cestovného ruchu a regionálneho rozvoja         

Hlasovanie č.12
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

Návrh Osobitnej komisie na prešetrovanie sťažností
- za predsedu  Osobitnej komisie na prešetrovanie sťažností: p. Jaroslava Božika
- za členov komisie:  všetci poslanci obecného zastupiteľstva 

Poslanci súhlasili s návrhom komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:

- predsedu  Osobitnej komisie na prešetrovanie sťažností: p. Jaroslava Božika
- členov komisie:  všetci poslanci obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie č.13
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Návrh bol prijatý. 

Návrh Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu
- za predsedu  Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Mariána 

Kišaca
- za členov komisie: 

             z poslancov: p. Miriam Adamíkovú, p. Tomáša Cabaja, p. Martina Gracika,  
                                  Mgr. Zuzanu Jánošovú

Poslanci súhlasili s návrhom komisie.

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
VOLÍ:

- predsedu  Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Mariána Kišaca
- členov komisie: 

             z poslancov: p. Miriam Adamíkovú, p. Tomáša Cabaja, p. Martina Gracika,  
                                  Mgr. Zuzanu Jánošovú

Hlasovanie č.14
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 5: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať 
a     viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v     súlade so znením § 12 zákona o     obecnom 
zriadení

Starosta obce – predložil  poslancom návrh na poverenie poslanca – Mgr. Mariána Kišaca,
ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v prípadoch, ktoré sú uvedené v § 12
 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Poslanci súhlasili s návrhom. 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
POVERUJE:

Poslanca Mgr. Mariána Kišaca zvolávaním a vedením zasadnutí  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. 



Hlasovanie č.15
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý. 

K     bodu 6: 
Určenie platu starostu

Určovanie  platu  starostu  obce  je  jednou  z kompetencií  vyhradených  v  §11  ods.4  písm.i)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení,  zastupiteľstvu. V súlade s ustanoveniami §3 ods.1
zákona  č.  253/1994  Z.z.  o právnom  postavení  a platových  pomerov  starostov  obcí
a primátorov  miest,  starostovi  patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2021 je priemerný plat 1211,00 €) a násobku podľa
počtu obyvateľov obce (tzv. základný mesačný plat).  Koeficient výpočtu základného platu
starostu podľa počtu obyvateľov v obci Jacovce je 2,20 násobok. 

Výpočet platu starostu:

V zmysle  ust.  §  3  zákona  č.  253/1994  Z.  z.  o právnom postavení  a platových  pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods.
4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu,  a to  podľa ust. § 3 ods. 1:

priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv .) = plat zaokrúhlený na celé euro hore   

          1 211            x           2,20                                   =  plat  2 664,20 € zaokrúhlené 2 665
€.

Základný mesačný plat starostu Obce Jacovce:   2 665 €.             

Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. môže plat (určený podľa § 3
ods. 1) zvýšiť až o 60 %.

Poslanci po dohode navrhli zvýšiť plat starostu o 10 %.  



Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
URČUJE:

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 
p. Jaroslava Božika vo výške 2932 €.

Hlasovanie č.16
Hlasovanie za: 9 poslancov /p. Adamíková, p. Bajzík, Mgr. Bošanská, p. Cabaj, p. Gracik, 
                                              Ing. Grman, Mgr. Jánošová, Mgr. Kišac, p. Petráš/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 6: 
Diskusia a záver 

Starosta obce – poďakoval doterajším poslancom, ktorí sa zúčastnili na tomto Ustanovujúcom
zasadnutí  a   vykonávali  svoju  funkciu  v predchádzajúcom  volebnom  období.  Zároveň
poďakoval za účasť a ukončil Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. 

Overovatelia: 
Mgr. Zuzana Jánošová..................

Ing. Pavol Grman .........................

Zapisovateľka:
Magdaléna Plačková .....................

Jaroslav Božik
              starosta obce 


