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Zápisnica  

z  ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kobyly  

konaného dňa 16.11.2022 v sále kultúrneho domu v Kobylách.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:    - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,  Ing. Martin Labanc, 

                       Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  Ján Vasičkanin  

                     - ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

                     - občania obce 

Neprítomní:    

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 zastupiteľstva, 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, 

f) vystúpenie starostu, 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.  

3. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

    zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení a poverenie poslanca 

    zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie. 

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.  

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov. 

6. Určenie platu starostu. 

7. Diskusia. 

8. Schválenie uznesenia  

9. Záver. 

  

1.Úvodné náležitosti: 

 

 

a)  Otvorenie zasadnutia. 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Jozef Šoltys -

starosta obce a  privítal všetkých prítomných.  

 

 

b)  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.  

Starosta obce za zapisovateľa určil Ing. Annu Zlackú a za overovateľov zápisnice Ing. Petra 

Skonca a Ing. Slavomíra Maceka. 
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c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.                                       

S výsledkami volieb do orgánov miestnej samosprávy oboznámila prítomných Ing. Veronika 

Kundrátová – členka volebnej komisie (predseda sa ospravedlnil). 

Výsledky volieb v obci Kobyly vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy, konaných dňa 

29.10.2022:               

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                         694        

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                        484            

V percentuálnom vyjadrení je to 69,74% účasť. 

Za starostu obce bol zvolený Ing. Jozef Šoltys s počtom hlasov 240 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:                 

1. Ján Vašičkanin                   294 hlasov                          

2. Ing. Peter Skonc                 252 hlasov                                

3. Ing. Slavomír Macek          223 hlasov                            

4. Radoslav Findiš                  187 hlasov                                       

5. Marcel Harom             185 hlasov                         

6. Ing. Martin Labanc             169 hlasov                     

7. Ing. Marek Juskanič           167 hlasov                      

Členka volebnej komisie skonštatovala, že voľby v našej obci prebehli v pokojnej atmosfére 

v súlade so zákonom, za čo všetkým patrí úprimná vďaka.                                                                      

Novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva odovzdala 

osvedčenia  o zvolení a zablahoželala im .  

d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.            

Po informácii o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva novozvolený 

starosta obce Ing. Jozef Šoltys po prečítaní sľubu starostu, sľub potvrdil podpisom pod text 

sľubu na osobitnom liste. 

e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.              

Novozvolený starosta vyzval  Jána Vasičkanina,  aby prečítal  znenie sľubu poslanca a následne 

prítomní poslanci zložili sľub poslanca svojím podpisom pod text sľubu  na osobitnom liste.

  

Po zložení sľubu poslancov starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Prítomných - 7 poslancov:  Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek 

Juskanič,  Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  Ján Vasičkanin . 

 

 



3 

 

Vystúpenie starostu.                                    

V krátkom príhovore novozvolený starosta poblahoželal k zvoleniu za poslancov 

novozvoleným poslancom a poprial im do ich práce veľa síl, dobrých nápadov, inšpirácií a 

trpezlivosti. Poďakoval sa poslancom obecného zastupiteľstva, ktorým skončilo funkčné 

obdobie za ich prácu a prínos pre obec.                                                                                                

Poukázal na priority smerovania  obce v nastávajúcom funkčnom období, ktoré verejnosti 

predložil vo svojom volebnom programe a vyjadril presvedčenie, že predložené plány sa podarí 

splniť. Záverom sa poďakoval všetkým, ktorí prišli k volebným urnám a dali tak 

novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva mandát na 

ďalšie funkčné obdobie.                                                                                                                      

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.             
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať za 

prednesený návrh. Na návrh poslanca Ing. Petra Skonca bol z programu vylúčený bod č. 4. 

Ďalej bol zaradený bod -písomná interpelácia poslancov, ktorý bol riešený v rámci diskusie. 

 

 Hlasovanie: za: 7  poslancov - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,       

                                                   Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  

                                                  Ján Vasičkanin    

                     proti:        0 

          zdržal sa:  0    

Poslanci 7 hlasmi schválili upravený  program rokovania. 

 

3. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení a poverenie poslanca 

zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie.                                                          

Starosta obce poveril za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva Jána Vasičkanina, zároveň ho poveril zastupovaním 

starostu na celé funkčné obdobie.                                                

    

Poslanci vzali na vedomie poverenie 

a) poslanca Jana Vasičkanina, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva   

b) poslanca Jana Vasičkanina na  zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie  

 

          

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.                  
Tento bod bol na návrh poslanca Ing. Petra Skonca vypustený z rokovania . 

 

 

5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov.                                                                
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií: 

a) Komisia finančná, stavebná a  správy majetku. 

b) Komisia sociálna a rodiny. 

c) Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku. 

d) Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež. 

e) Komisia podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu                                              

    pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
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Starosta obce odporučil poslancom, aby zloženie komisií – predsedov a ich členov predložili 

na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Poslanec Ing. Peter Skonc navrhol, aby komisie boli vytvorené už na dnešnom zasadnutí, 

s čím súhlasili všetci poslanci. 

Boli vytvorené tieto komisie: 

a) Komisia finančná, stavebná a správy majetku v zložení: 

Predseda: Ing. Martin Labanc 

Členovia: Ing. Marek Juskanič 

                 Mgr. Ján Labanc 

 

b) Komisia sociálna a rodiny v zložení: 

Predseda: Ján Vasičkanin 

Členovia: Ing. Peter Skonc 

                 Ing. Slavomír Macek 

 

c) Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku v zložení: 

Predseda: Marcel Harom 

Členovia: Ing. Slavomír Macek 

                 Peter Bujnovský 

 

d) Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež v zložení: 

Predseda: Ing. Peter Skonc 

Členovia: Ing. Marek Juskanič 

                 Ing. Tomaš Pavlišák 

 

e) Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v zložení: 

Predseda: Radoslav Findiš 

Členovia: Ing. Martin Labanc 

                 Ing. Slavomír Macek 

 

Hlasovalo sa jednotlivo za každého predsedu a člena komisie.  

 

Hlasovanie: a) pri hlasovaní za predsedu a člena z radov poslancov 

 za: 6  poslancov – Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,                                                                              

                                                   Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, 

                                                   Ján Vasičkanin 

                         proti:       0                

    zdržal sa:          (jednotlivý poslanec pri hlasovaní za svoju osobu ) 

 

        b) pri hlasovaní za predsedu a člena z radov občanov 

 

Hlasovanie:   za: 7   poslancov - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,  

                                                      Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  

                                                      Ján Vasičkanin 

        proti: 0          

  zdržal sa: 0  

 

Poslanci 7 hlasmi schválili zriadenie jednotlivých komisií. 
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6. Určenie platu starostu obce.                    
Návrh na určenie platu starostu obce predniesol zástupca starostu Ján Vasičkanin. 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 v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom uznesením č. 25/2022 zo dňa 24.6.2022    patrí plat starostovi obce, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa § 4 odst.  1. , čo v podmienkach obce je 1,83 – násobok . 

Zároveň navrhol zvýšenie takto upraveného platu na 1,2- násobok v súlade s § 4 odst. 2 

citovaného zákona. Na základe schváleného rozsahu  výkonu funkcie starostu obce v rozsahu 

1 je plat starostu: 1,83 – násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve a zvýšenie podľa § 4 odst. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o 20% . 

Poslanec Ing. Peter Skonc predniesol druhý návrh, aby sa schválil iba základný plat s tým, že 

o navýšení platu ako o motivačnej zložke môžu rokovať, keď sa preukážu výsledky práce 

starostu. 

 

Hlasovanie za návrh poslanca Jána Vasičkanina: 

Hlasovanie:    za:     0 

                       proti: 7  poslancov - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,       

                                                       Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  

                                                       Ján Vasičkanin    

           zdržal sa:  0 

Hlasovanie za návrh poslanca Ing. Petra Skonca: 

Hlasovanie: za: 7  poslancov - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,       

                                                  Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  

                                                  Ján Vasičkanin    

                     proti:        0 

          zdržal sa:  0 

Poslanci 7 hlasmi schválili plat starostu vo výške 1,83 – násobku priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve  s účinnosťou od 17.11.2022.  

 

7. Diskusia 

  

V diskusii predložil Ing. Peter Skonc písomnú interpeláciu poslancov obecného zastupiteľstva 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. S požadovanými informáciami budú poslanci oboznámení na 

najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

V ďalšom bode diskusie Ing. Slavomír Macek navrhol zorganizovať oslavy Mikuláša pre deti 

obce v parku pod kostolom. 

 

  

8. Schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.      

 Návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kobyly zo dňa 

16.11.2022 predniesla Ing. Anna Zlacká.          

Hlasovanie: za: 7  poslancov - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,       

                                                  Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  

                                                  Ján Vasičkanin    

                     proti:        0 

          zdržal sa:  0 
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Poslanci 7 hlasmi schválili uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Kobyly zo dňa 16.11.2022 

 

9. Záver.                               

Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom  zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie.  

  

Príloha: Písomná interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

Zapísala:           Ing. Anna Zlacká                           ...............................................                    

                          

Overovatelia:    Ing. Slavomír Macek                     ............................................... 

 

                          Ing. Peter  Skonc                           ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Kobylách dňa: 16.11.2022 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 


