
                                                 Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Voli, konaného dňa 

28.11.2022 o 16.00 hod. 

 

Prítomní: 

Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik a Viliam Basara 

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zvolal Štefan 

Gajdoš, starosta obce. 

1.Otvorenie previedol starosta obce.  

2.Určenie zapisovateľa zápisnice. 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Rošková. 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Zapisovateľku zápisnice. 

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Starosta požiadal predsedu miestnej volebnej komisie  Jána Roška, aby informoval o 

výsledkoch volieb v obci. 

Ján Roško, predseda Miestnej volebnej komisie vo Voli,  informoval o  výsledkoch 

voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  v obci. Odovzdal osvedčenie o 

zvolení novozvolenému starostovi Viliamovi Basarovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva Miroslavovi Basarovi, Jane Dudovej, Jaroslavovi Kužmovi  

a Marekovi Popikovi.  

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

Viliam Basara sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Viliama Basaru. 

 

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Viliam Basara po prečítaní sľubu sľub potvrdil podpisom pod text sľubu. Doterajší 

starosta odovzdal novozvolenému starostovi po zložení sľubu insígnie a vedenie 

zasadnutia OZ. Týmto sa novozvolený starosta ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia  

obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že: 

1. Novozvolený starosta obce Viliam Basara zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce. 



6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Poslanci: Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma a Marek Popik prečítali 

znenie sľubu poslanca a zložili sľub svojím podpisom pod text sľubu. Po vykonaní 

sľubu zasadnutie OZ bolo spôsobilé rokovať a bolo uznášania schopné. 

Poslanci OZ podpísali prehlásenie o mlčanlivosti. 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že: 

1. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Basara, Jana Dudová,  Jaroslav 

Kužma a Marek Popik, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva  

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

7. Vystúpenie starostu 

Viliam Basara, ako novozvolený starosta obce, predniesol slávnostný príhovor 

k novozvolenému obecnému zastupiteľstvu a prizvaným hosťom, v ktorom sa 

poďakoval všetkým ktorí sa podieľali na práci v minulom období. 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

8. Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Miroslav Basara a Marek Popik. 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Overovateľov zápisnice. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Poslanci 

hlasovali za program.  

Hlasovanie:  za : Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma a Marek Popik 

proti :  -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 



10. Určenie zástupcu starostu 

Starosta obce predložil návrh na svojho zástupcu, na poslanca Mareka Popika. 

Hlasovanie:  

za : Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma 

proti :  -       

zdržal sa : Marek Popik 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Určenie zástupcu starostu, poslanca Mareka Popika. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

11. Zriadenie komisií 

Poslanci Obecného zastupiteľstva sa uzhodli na tom, že zriaďujú dve komisie, 

Dozornú komisiu a Komisiu pre kultúru a kultúrne podujatia. 

Dozorná komisia bude mať dozor nad uzneseniami ktoré sa prijmú, bude dozerať na 

transparentnosť nákupov a služieb na obecnom úrade, bude dozerať, aby veci 

o ktorých sa rokuje sa aj plnili. Členovia budú komunikovať s občanmi a budú zbierať 

od občanov dotazy. 

Hlasovanie za vytvorenie dvoch komisií : 

za: Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti :  -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje: 

1. Dozornú komisiu a Komisiu pre kultúru a kultúrne podujatia. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

Starosta obce navrhuje za predsedu Dozornej komisie poslanca Mareka Popika. 

Hlasovanie: 

za: Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma  

proti :  -       

zdržal sa : Marek Popik 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo volí: 

1. Mareka Popika za predsedu Dozornej komisie. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

Starosta obce navrhuje za predsedu Kultúrnej komisie a kultúrneho podujatia 

Miroslava Basaru. 

Hlasovanie: 



za: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik  

proti :  -       

zdržal sa : Miroslav Basara  

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo volí: 

1. Miroslava Basaru za predsedu Kultúrnej komisie a kultúrneho podujatia. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

12.Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného     záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba jej členov. 

Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa zákona 357/2004 Z. z. budú tvoriť 

poslanci OZ.  

Hlasovanie : 

za: Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti :  -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje: 

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného     záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu poslanci určili Jaroslava Kužmu. 

Hlasovanie:  za : Marek Popik, Jana Dudová, Miroslav Basara 

proti :  -       

zdržal sa :  Jaroslav Kužma 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo volí: 

1. Jaroslava Kužmu za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 

ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného     záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia 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. 

Starosta obce predložil návrh poslancom OZ na poslanca Jaroslava Kužmu. Obecné 



zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom pána Starostu a poverilo poslanca Jaroslava 

Kužmu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

Hlasovanie:  za : Miroslav Basara, Jana Dudová, Marek Popik 

proti :  -       

zdržal sa :  Jaroslav Kužma 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje: 

1. Jaroslava Kužmu, 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. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

14.Určenie platu starostu obce  

Platové pomery starostu upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 3 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov patrí 

starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 citovaného zákona v závislosti od počtu 

obyvateľov obce (ďalej len základný plat). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Obecné zastupiteľstvo môže schváliť navýšenie základného platu až na 60 percent.  

Starosta obce sa vyjadril, že on si nenárokuje navýšenie platu.   

Starostovi obce bol určený plat podľa zákona NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov.  

Starostovi sa určuje základný plat, 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 

citovaného zákona v závislosti od počtu obyvateľov obce (ďalej len základný plat). 

Hlasovanie:  za : Miroslav Basara, Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti :  -       

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo určuje: 

1. Plat starostu obce Voľa od termínu  28.11.2022 v súlade s § 3 ods. 1 zákona NR SR 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov s následnou valorizáciou podľa 

vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 



15. Schválenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2022. 
Bývalý starosta obce Štefan Gajdoš požiadal o preplatenie šestnástich dní 

nevyčerpanej dovolenky za rok 2022. 

Poslanec Kužma navrhuje preplatiť osem dní dovolenky. Poslanci OZ hlasovali za 

preplatenie osem dní dovolenky. 

Hlasovanie: Jana Dudová, Jaroslav Kužma, Marek Popik 

proti : Miroslav Basara        

zdržal sa :  - 

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. V súlade s § 2 ods. 2 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnutie 

náhrady platu bývalému starostovi obce Štefanovi Gajdošovi za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2022 v rozsahu 8 dní.  

 

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

Viliam Basara, starosta obce 

 

16. Rôzne 

Poslanec Kužma sa spýtal na termín uhradenia mzdy, preplatenej dovolenky 

a odstupného pre p. Gajdoša. Pán Gajdoš si to žiadal ihneď. Starosta obce odpovedal, 

že za predchádzajúce štyri roky, kedy bol starostom pán Gajdoš im hovoril, že sa 

splácal úver a počas splácania úveru sa zanedbáva potrebná údržba budov a nie sú 

prostriedky 

na drobné a veľké opravy.  

Pani Gajdošová povedala, že pán starosta vo svojej kampani uvádzal, že bude pracovať 

na polovičný úväzok. Starosta povedal, že si žiadnu kampaň nerobil, a že vďaka 

bývalému starostovi im ako bývalým poslancom nebolo umožnené hlasovať o 

polovičnom úväzku nadchádzajúcemu starostovi. Plány do budúcnosti budú 

prejednané na nasledujúcej schôdzi, povedal. Chce, aby verejné zhromaždenie občanov 

bolo raz za pol roka.  
17. Záver  

Za účasť všetkým sa poďakoval starosta, ktorý aj zasadnutie OZ ukončil. 

 

Overovatelia: 

Miroslav Basara                             ................................ 

Marek Popik                                   .…........................... 

 

 

Viliam Basara 

starosta obce                                  ................................. 


