
VÁŽENÍ OBČANIA, 
STAROSTKA OBCE VÁS V ZMYSLE § 13 ODS. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 

369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH 

PREDPISOV POZÝVA  NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA BUDE KONAŤ DŇA  
7. DECEMBRA 2018 SO ZAČIATKOM O 17,30 HOD. 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU 
 

 
Program zasadnutia : 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, 

odovzdanie osvedčení novozvoleným poslancom a starostke. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu. 

5. Zloženie sľubu poslancov OZ. 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

7. Voľba mandátovej komisie. 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.  

9. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu.  

11. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu.  

12. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OZ.  

13. Informácia o určení platu starostu. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 
 

 

 

 

Mgr. Ivana Erteľová 

starostka obce 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

Z PRVÉHO USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA  OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V BUDIŠI, KONANÉHO DŇA 07.12.2018. 
 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny 
 

Program :         
1.  Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, odovzdanie osvedčení 

novozvoleným poslancom a starostke. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu. 

5. Zloženie sľubu poslancov OZ. 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

7. Voľba mandátovej komisie. 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.  

9. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu.  

11. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu.  

12. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.  

13. Informácia o určení platu starostu. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 

 

1. Na začiatku slávnostného zasadnutia zaznela hymna SR. Prítomných na prvom 

ustanovujúcom zasadnutí OZ privítala Mgr. Ivana Erteľová, starostka obce. 

 

2. Za zapisovateľa  bola určená p. Gabriela Húsová. Za overovateľov  zápisnice boli 

určení p. Peter Lichner a Jozef Štricz. 

 

3. P. Jana Kmeťová, predsedníčka MVK  oboznámila prítomných s výsledkami volieb 

do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 10.11.2018.  Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

4. Pani Gabriela Húsová prečítala sľub starostu. Novozvolená starostka Mgr. Ivana 

Erteľová sľub podpísala. Pán Jozef Štricz odovzdal starostke insígnie obce a tým sa 

novozvolená starostka ujala svojej funkcie. Sľub starostu tvorí prílohu zápisnice. 

 

5. Starostka Mgr. Ivana Erteľová prečítala sľub poslancov OZ a vyzvala ich k 

podpísaniu sľubu. Všetci novozvolení poslanci sľub podpísali. Sľub poslancov tvorí 

prílohu zápisnice.   

 

 

 



6. Schválenie programu rokovania. 
       Starostka obce dala hlasovať o programe zasadnutia OZ. 

 
       Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                            proti: 0 

                            zdržal sa: 0 

 

7. Voľba mandátovej komisie 

      Zloženie mandátovej komisie: Gabriela Húsová, Peter Lichner, Jozef Štricz. Jej 

úlohou je overiť zloženie sľubu starostu a poslancov OZ a zistiť prípadnú nezlučiteľnosť 

funkcií na základe predložených čestných vyhlásení zvolených funkcionárov a podať 

o výsledku správu ustanovujúcemu OZ.  

 

       Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                            proti: 0 

                            zdržal sa: 0 

 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
         Mandátová komisia potvrdzuje správnosť  potvrdenia podpisom zloženého sľubu 

poslancov ako aj starostu. Taktiež potvrdzuje, že starosta ani poslanci  nevykonávajú 

funkciu  nezlučiteľnú s funkciou starostu a funkciou poslanca. Správa mandátovej 

komisie tvorí prílohu zápisnice. 

 

       Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                            proti: 0 

                            zdržal sa: 0 

 

9. Starostka obce  sa prihovorila novozvoleným poslancom ako aj ostatným prítomným –

príloha.  

 

10. Starostka navrhla zriadiť nasledovné komisie, ktoré budú pracovať počas volebného 

obdobia 2018-2022 :   

 
a./ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Náplň práce komisie je prijímanie a kontrola majetkového priznania 

starostky.  

Predseda: Ján Retlich 

Člen: Jozef Štricz, Peter Šperka 

 

       Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

b./ Komisia finančná a správy obecného majetku: Náplň práce komisie je podieľanie sa 

na zostavovaní rozpočtu obce aj na jeho zmenách, dohliada na hospodárenie s majetkom 

obce, zaujíma stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku, vypracúva stanovisko k 



dotáciám schvaľovaných obecným zastupiteľstvom pre spoločenské organizácie, 

prerokováva výsledky inventarizácie majetku obce. 

                                       Predseda: Peter Lichner 

                                        

       Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

 

c./ Komisia výstavby a verejného poriadku. Náplň práce komisie je riešiť, dávať 

odporúčania a zaujímať stanoviská k výstavbe v obci, kontrola dodržiavania VZN, 

prejednávať sťažnosti občanov voči občianskemu spolunažívaniu, kontrola poriadku 

v obci.  

                              Predseda: Jozef Štricz 

 

       Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

 

d./ Komisia kultúry, športu a ZPOZ. Náplň práce komisie  je organizovanie kultúrnych 

a športových podujatí v obci, navrhovať obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na 

finančné zabezpečenie, účasť na rozlúčkach so zosnulými, organizovanie posedení 

s jubilantmi a uvítania do života.   

                               

                                Predseda: Gabriela Húsová 

                                 

         Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

  

11. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu. 
      Starostka obce Mgr. Ivana Erteľová oboznámila prítomných s povinnosťami zástupcu 

starostu. Tvorí prílohu zápisnice.  

Starostka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverila za svojho 

zástupcu p. Gabrielu Húsovú P. Gabriela Húsová  prijala funkciu zástupcu starostky 

a potvrdila ju svojim podpisom. 

         

 Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

12. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ/ § 12 

ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

Poslanci OZ poverili na návrh starostky obce p. Gabrielu Húsovú zvolávaním a vedením 

zasadnutia OZ/ § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
       Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 



                           proti: 0 

                          zdržal sa: 0 

 

 

13.  Informácia o určení platu starostu. 

Plat starostu sa určuje podľa zákona 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Úväzok 

starostu v obci je 6 hodinový. Poslanci odsúhlasili starostke obce navýšenie platu na 

jeden mesiac o 200 €.  

 
         Hlasovanie: za 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 

                             proti: 0 

                             zdržal sa: 0 

 

14.     Rôzne : Starostka požiadala novozvolených poslancov, aby ak majú zriadené e-mailové 

schránky ich oznámili na OcU a do ich schránok im bude preposielaný materiál na 

zasadnutia OZ. Bude to jednoduchšie a hlavne sa tým aj ušetrí.  

 

 

15. Diskusia : rozsvietenie stromčeka – uskutoční sa od 8.12.2018. 

Klzisko – podľa poveternostných podmienok 

 

 

 

16. Záver:  Zasadnutie ukončila starostka obce a poďakovala všetkým za účasť.  

 

 
Zapisovateľ : Gabriela Húsová  .....................................              

Overovateľ :  Peter Lichner    .................................. 

                      Jozef Štricz   ....................................... 

 

 

 
V Budiši, dňa 7.12.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čestné vyhlásenie 

 
Podpísaný Jozef Štricz, nar. 22.06.1981 

vyhlasujem na svoju česť, 

že nevykonávam funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

____________________ 

Jozef Štricz 

 
 

V Budiši, dňa 07.12.2018 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Čestné vyhlásenie 

 
Podpísaný Peter Lichner, nar. 29.01.1973 

vyhlasujem na svoju česť, 

že nevykonávam funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

____________________ 

Peter Lichner 

 

V Budiši, dňa 07.12.2018 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Čestné vyhlásenie 

 
Podpísaný Gabriela Húsová nar.13.12.1970 

vyhlasujem na svoju česť, 

že nevykonávam funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

 

____________________ 

Gabriela Húsová 

 
 

 

V Budiši, dňa 07.12.2018 

 

 

 



Čestné vyhlásenie 

 
Podpísaný Ján Retlich, nar. 27.09.1978 

vyhlasujem na svoju česť, 

že nevykonávam funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

____________________ 

Ján Retlich 

 
 

V Budiši, dňa 07.12.2018 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Čestné vyhlásenie 

 
Podpísaný Peter Šperka, nar. 16.05.1971 

vyhlasujem na svoju česť, 

že nevykonávam funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

____________________ 

Peter Šperka 

 

V Budiši, dňa 07.12.2018 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Čestné vyhlásenie 

 
Podpísaný Mgr. Ivana Erteľová, nar. 06.10.1976 

vyhlasujem na svoju česť, 

že nevykonávam funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou starostu.  

 

 

 

____________________ 

Mgr. Ivana Erteľová 

 
 

 

V Budiši, dňa 07.12.2018 

 

 

 

 



K bodu rokovania č. 8 

 

 

Mandátová komisia v zložení: 

 

Predseda: Gabriela Húsová 

Členovia: Peter Lichner a Jozef Štricz  

 

potvrdzuje správnosť potvrdenia podpisom zloženého sľubu poslancov ako aj starostu.  

Taktiež potvrdzuje, že starosta ani poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou 

starostu a funkciou poslanca. Uvedené potvrdzuje mandátová komisia na základe vlastnoručne 

podpísaných „Čestných prehlásení“ starostu a poslancov OZ. „Čestné prehlásenia“ 

o nezlučiteľnosti funkcií boli podpísané pred členmi mandátovej komisie dňa 07.12.2018. 

 

 

 

Mandátová komisia: 

  

 

Gabriela Húsová, predseda ...................................................... 

 

Peter Lichner, člen .................................................................................... 

 

Jozef Štricz, člen ..................................................................................  

 

 

 

 

V Budiši, 07.12.2018  

 

 

 


