
 

Zápisnica z ustanovujucého zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného     

             dňa 28.11.2022 18.00 hod v zasadačke  obecného úradu  

                                   v Zemplínskom Jastrabí 

____________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Miroslav Maďar, starosta obce,  RNDr. Daniel Kenderka novozvolený starosta 

obce 

Poslanci OZ:  Monika Šimonová, Eva Magnesová, Juraj Juhás, Dušan Béreš  

Novozvolení poslanci: Renáta Michalková, Ing. Pavol Salaga,  Mariana Tóthová   

                                       

Pozvaní hostia:            Jarmila Ráczová - predseda miestnej volebnej komisie 

Kontrolórka obce:      Monika Kohútová   

Zamestnanci obce:     Ing. Adriána Maďarová, Dana Šantová  

Ďalší prítomní:        

Verejnosť: 

Program zasadnutia:  
 

          1.  Otvorenie zasadnutia  

          2.  Určenie zapisovateľa 

          3. a/  Oznámenie výsledkov volieb starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva  

                   a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  

                   novozvoleného obecného zastupiteľstva 

              b/  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií  

              c/  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

              d/  Vystúpenie starostu 

          4.  Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice  

          5.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

               zasadnutie obecného zastupiteľstva      

          6.  Zriadenie obecných komisií a voľba ich predsedov 

          7   Určenie platu starostu 

          8.  Diskusia  

          9.  Záver      

 

         

K bodu1: 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav Maďar, ktorý privítal 

všetkých prítomných. Na úvod zaznela hymna SR. 

K bodu 2: 

 Za zapisovateľa bola určená p. Dana Šantová 

 

 



K bodu 3: 

a)  Predsedníčka  miestnej volebnej komisie p. Jarmila Ráczová oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v Zemplínskom Jastrabí. Vo svojej správe 

uviedla:  

V obci bolo zvolených 7 poslancov a 7 náhradníkov  

1 Dušan Béreš 200 hlasov 

2 Monika Šimonová 175 hlasov 

3 Eva Magnesová 165 hlasov 

4 Juraj Juhás 151 hlasov 

5 RNDr. Daniel Kenderka 145 hlasov 

6 Mariana Tóthová 129 hlasov 

7 Renáta Michalková 113 hlasov 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov  

1 Ing. Pavol Salaga  104 hlasov 

2 Ing. Milan Kučma 101 hlasov 

3 Andrej Lobo 98 hlasov 

4 Mgr. Dominika Olejníková 92 hlasov 

5 Anna Pajunková 83 hlasov 

6 Ján Lešo 77 hlasov 

7 Ján Onder 57 hlasov 

 

Z dôvodu úspešnosti vo voľbách starostu obce , RNDR. Daniel Kenderka sa vzdáva  mandátu 

poslanca , tým nastupuje náhradník :  Ing. Pavol Salaga s počtom hlasov 104 

  

Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov na funkciu starostu obce:  

Ing. Marek Karhut 98 hlasov 

Ing. Peter Salaga 51 hlasov 

Ing. Adriána Maďarová 45 hlasov 

Ing. Marián Šanta 6 hlasov 

 

Za starostu obce bol zvolený RNDr. Daniel Kenderka  počtom hlasov 113 

 

 



b) 

Starosta svojim sľubujem a podpisom pod text sľubu zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

a prevzal  insignie. Predsedníčka MVK mu odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

c) 

Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdili to svojim 

podpisom. Zároveň predsedníčka miestnej volebnej komisie im odovzdal osvedčenia o zvolení 

za poslancov obecného zastupiteľstva  

d)  

Starosta obce prečítal príhovor k poslancom a ostatným prítomným. Po úvodnej slávnostnej časti 

rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva začala pracovná časť .  

 

K bodu.4 

 

V tomto bode OZ schválilo program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č. 1/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje program ustanovujúce zasadnutia 

 

Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

                                                                            

Schválený program zasadnutia: 

 

 

          1.  Otvorenie zasadnutia  

          2.  Určenie zapisovateľa 

          3. a/  Oznámenie výsledkov volieb starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva  

                   a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  

                   novozvoleného obecného zastupiteľstva 

              b/  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií  

              c/  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

              d/  Vystúpenie starostu 

          4.  Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice  

          5.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

               zasadnutie obecného zastupiteľstva      

          6.  Zriadenie obecných komisií a voľba ich predsedov 

          7   Určenie platu starostu 

          8.  Diskusia  

          9.  Záver     

 

 



V tomto bode boli schválení aj overovatelia zápisnice.  a to p. Monika Šimonová a p. Mariana 

Tóthová.  

 

Uznesenie č. 2/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí schvaľuje overovateľov zápisnice p. Moniku 

Šimonovú a p. Marianu Tóthovú.  

 

Hlasovanie:    

Za:   jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 

 

 K bodu 5 

 

Uznesenie č. 3/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  p o v e r u j e 

poslanca p. Moniku Šimonovú  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:    

Za:   Jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

                                                                            

K bodu 6 
 

V tomto bode zastupiteľstvo schválilo komisie obecného zastupiteľstva. Bolo prijaté 

nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 4/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí 

 

A . z r i a ď u j e 

komisie, a to:  komisiu verejného záujmu, komisiu verejného poriadku, komisiu školstva, 

kultúry a športu, a finančnú komisiu.  

 

B . v o l í 

a) predsedu komisie na ochranu  verejného záujmu  

   Juraj Juhás  

b) členov komisie poslancov: Dušan Béreš, Ing. Pavol Salaga, Eva Magnesová 



 

C . v o l í 

a) predsedu komisie verejného poriadku 

    Mariana Tóthová 

b) členov komisie poslancov  Ing. Pavol Salaga, Renáta Michalková 

c) členov komisie odborníkov z radu obyvateľov:  Mgr.Tibor Ješo, Ján Blanár 

 

D . v o l í 

a) predsedu komisie školstva, kultúry a športu 

    Dušan Béreš 

b) členov komisie poslancov:  Renáta Michalková,  Monika Šimonová, Mariana Tothová 

c) členov komisie odborníkov z radu obyvateľov: 

     Peter Krajník, Mgr. Michaela Balintová, Mgr.  Alexandra Lobová   

 

E . v o l í 

 

a) predsedu finančnej komisie  

    Monika  Šimonová 

b) členov komisie  poslancov:  Eva Magnesová, Mariana Tóthová, Juraj Juhás 

c) členov komisie odborníkov z radu obyvateľov: 

    Mgr. Dominika Olejníková,  Mgr. Alexandra Michalková 

 

Hlasovanie:    

Za:   Jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

                                                            

K bodu 7 

 

Uznesenie č. 5/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí 

u r č u j e 

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  

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,83 s účinnosťou odo 

dňa zloženia sľubu. 

 



 

Schvaľuje  

V súlade s §4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu  o   13 % mesačne 

 

Hlasovanie:    

Za:   Jednohlasne 

Proti:    

Zdržal sa:  

Neprítomní:  

 

 

K bodu 8: 

 

V rôznom poslanci prejednali akcie obecného zastupiteľstva, ktoré budú zrealizované 

v mesiaci december a to Mikuláš pre deti – 10.12.2022 a Vianočné vystúpenie „ Od Ondreja 

do Vianoc“   ktoré sa uskutoční 26.12.2022. 

 

 

K bodu 9: 

 

V závere novozvolený starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísala:  Dana Šantová 

 

 

........................................ 

 

 

        ............................................ 

                                                                                               RNDr. Daniel Kenderka 

                                                                                                   starosta obce   

 

 

Overovatelia:  

 

 

Monika Šimonová 

................................................                             ................................................... 

 

Mariana Tóthová 

.................................................                            ....................................................  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


