
 

Uznesenie č. 1/2018 
 

z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 02.12.2018 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2018 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu – starosta obce 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu – poslanci OZ 

 

K bodu 6. Vystúpenie starostu obce 

 

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, určenie overovateľov 

zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie znovuzvolenej starostky 

  
konštatuje, že 

 
1. znovuzvolená starostka obce Jana Sidorová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

           Ján Batiľ 
Ján Danko 
Jozef Danko 

Vasiľ Kosť 

Viliam Vasilega 
schvaľuje 

 

       1. program rokovania bez zmien a doplnkov 

Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť, Viliam Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

                                                                                                                 Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                              starostka obce 

Uznesenie bolo prijaté              

Kolbasov 03.12.2018 



 

Uznesenie č. 2/2018 
 

z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 02.12.2018 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Poverenie poslanca OZ a zástupcu starostu obce 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

  
 

a) poveruje   

 
      1. poslanca Jána Batiľa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 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 
  

 
b) berie na vedomie 

  
      1. poverenie starostky obce, že poslanec Ján Batiľ  bude plniť funkciu zástupcu 
          starostu obce podľa § 13b ods. 1. 
  

 

 

 
  Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť, Viliam Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

                    

 

 

 

 

                                                                                                                Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                         starostka obce 

Uznesenie bolo prijaté              

Kolbasov 03.12.2018 

 

 



 

Uznesenie č. 3/2018 

z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 02.12.2018 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

a) zriaďuje 

  
 komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. , o ochrane verejného záujmu 

   pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
                                             
        

 
b) volí 

 
   1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Ján Batiľ 
   2.  členov komisie – poslancov: Vasiľ Kosť, Viliam Vasilega  

                                           

 

 
 Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť, Viliam Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 
  

 

 

 

                                                                                                                                        Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                          starostka obce 

 

 

Uznesenie bolo prijaté              

Kolbasov 03.12.2018 

 



 

Uznesenie č. 4/2018 

z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 02.12.2018 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 10. Určenie platu starostu o Zásad odmeňovania poslancov OZ 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.   

a) určuje 

 

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 v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,65 (podľa § 4 ods. 1, 2 a 5)  

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 02.12.2018 plat pre starostku obce Kolbasov  

p. Janu Sidorovú, narodenú ............, bytom 067 66 Kolbasov 18, vo výške 520,00 € mesačne, 

ktorý sa jej bude vyplácať po odpočítaní zákonných zrážok vo výplatnom termíne vždy do 15. 

dňa v mesiaci, pričom Obecné zastupiteľstvo využilo oprávnenie zvýšiť plat starostky obce 

o 10% (podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.),  

 

 Spôsob určenia platu: 

- (podľa § 4 ods. 1 a 5): 

• priemer. mesač. mzda zamest. v NH za r.2017 = 954,00 € x koeficient 1,65 : 8 h x denný 

  úväzok 2,40 h = 472,23 €  

- (podľa § 4 ods. 2): 

• 10 % zvýšenie platu = 472,23 € x 10 % = 47,223 €  

  Plat celkom = 472,23 € + 47,223 € = 519,453 € = 520,00 €  

 
b) schvaľuje 

 
     1. Zásady odmeňovania poslancov v obci Kolbasov (v prílohe) s účinnosťou od       

01.01.2019. 

     2. - (podľa § 4 ods. 2): 

         • 10 % zvýšenie platu = 472,23 € x 10 % = 47,223 €  

          Plat celkom = 472,23 € + 47,223 € = 519,453 € = 520,00 €       
Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť, Viliam Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

                                                                                                                 Jana SIDOROVÁ, v. r.                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            starostka obce 

Uznesenie bolo prijaté 

Kolbasov 03.12.2018 



 

Uznesenie č. 5/2018 

z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov 

zo dňa 02.12.2018 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 11. Rôzne   

 

 

Obecne zastupiteľstvo Obce Kolbasov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

 

 

1. návrh osôb oprávnených disponovať s bežným  účtom obce Kolbasov v ďalšom volebnom 

období, a to : Monika Šebáková – ekonómka obce a Ján Danko -  poslanec OZ 

 

2. určenie inventarizačnej komisie k 31.12.2018 v zložení : Ján Danko - predseda IK,  

    Ján Batiľ – člen IK, Jozef Danko – člen IK a Monika Šebáková – členka IK 

 

 

b) odporúča 

 

1. informovať príslušnú pobočku banky o zrušení podpisového vzoru pre disponenta – 

bývalého poslanca OZ (Jozefa Danka)  v termíne do 14.12.2018  

 

  2.  starostovi obce zapracovať prírastky a úbytky majetku obce do inventarizácie  

       a zabezpečiť zapracovanie zmien v účtovníctve obce k 31.12.2018 
 

 

 Hlasovanie:    

Za:   5 Ján Batiľ, Ján Danko, Jozef Danko, Vasiľ Kosť, Viliam Vasilega 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                       Jana SIDOROVÁ, v. r. 

                                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie bolo prijaté              

Kolbasov 03.12.2018 


