
Zápisnica
č. 8/2021

z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
obce Zemiansky Vrbovok 

konaného dňa 06. 11. 2021 na obecnom úrade 
___________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (Príloha č 1)

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila zastupujúca starostka Anna

Alemanová,  privítala  prítomných.  Poďakovala  sa  občanom  a poslanom  za  pomoc  počas
výkonu jej zastupovania či už pri brigádach, pri upratovaní, pri oprave studní a ponorky atď. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za  zapisovateľku  bola  navrhnutá   hospodárka  obce  Mgr.  Andrea  Vilhanová,  za

overovateľov zápisnice boli  navrhnutí  poslanci  obecného zastupiteľstva  Katarína Psotková
a Anton Psotka.  

3. Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce 
Predseda  miestnej  volebnej  komisie  v obci  Zemiansky  Vrbovok  sa  ustanovujúceho

zasadania  nezúčastnil  a výsledky  volieb  do  orgánov  samosprávy  predniesla  zastupujúca
starostka. 

Dňa  23.  10.  2021  sa  v obci  Zemiansky  Vrbovok  konali  nové  voľby  do  orgánov
samosprávy obcí. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bol zaregistrovaný 1 kandidát. Pre
voľby starostu obce bol zaregistrovaný 1 kandidát. Vo volebnom obvode, ktorý tvorí obec
Zemiansky Vrbovok, bolo zapísaných 70 voličov.  Volieb sa zúčastnilo 37 voličov, t. j. 52,86
% . Pre voľby starostu obce bolo odovzdaných 33 platných hlasovacích lístkov. Pre voľby do
zastupiteľstva bolo odovzdaných 36 platných hlasovacích lístkov. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie osvedčenia o zvolení a insígnií
 Zastupujúca  starostka  vyzvala  novozvoleného  starostu  obce,  aby  zložil  zákonom
predpísaný sľub. Novozvolený starosta obce, Erik Mäsiar, zložil sľub v zmysle § 13 ods. 1 a 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Svojím podpisom
tento sľub potvrdil (Príloha č. 2).  Zastupujúca starostka mu odovzdala osvedčenie o zvolení. 

5.  Zloženie  sľubu  novozvolených  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a prevzatie
osvedčenia o zvolení.   

Mgr. Anna Kohútová, novozvolená poslankyňa, prečítala sľub podľa § 26 zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Svojím podpisom potvrdila
tento sľub (Príloha č. 3). Nato zastupujúca starostka skonštatovala, že Obecné zastupiteľstvo
obce Zemiansky Vrbovok je uznášania schopné.
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6. Slávnostný príhovor nového starostu obce
Novozvolený starosta obce, Erik Mäsiar, predniesol svoj slávnostný príhovor v ktorom

najprv  privítal  prítomných  poslancov  a ostatných  prítomných.  Poďakoval  sa  za  zverenú
dôveru.  Skonštatoval,  že  práce  bude  veľa  a vyjadril  presvedčenie,  že  spoločnou  cestou
s občanmi a poslancami isto všetko zvládneme. Požiadal o dobrú komunikáciu, dodržiavanie
dohovorov, o efektívne riešenie problémov, ale tak isto o trpezlivosť. Na záver podotkol, že
mu veľmi záleží na tom, aby dedinu pozdvihol k lepšiemu. 

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ
Hospodárka obce prečítala návrh programu:

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie osvedčenia o zvolení a insígnií
e) Zloženie  sľubu novozvoleného poslanca  obecného zastupiteľstva  a prevzatie  osvedčení

o zvolení
f) Slávnostný príhovor nového starostu obce

2. Schválenie programu
g) Určenie zástupcu starostu obce a poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadanie OZ
h) Určenie platu starostu obce
i) Diskusia
j)  Záver 

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o programe ustanovujúceho zasadania.   
Za: 4/ Anna Alemanová, Mgr. Anna Kohútová, Anton Psotka, Katarína Psotková, 
Proti: 0 Zdržalo sa: 0

8. Určenie zástupcu starostu obce a poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ

Starosta obce navrhol za zástupcu starostu  poslankyňu obecného zastupiteľstva Mgr.
Annu Kohútovú. K návrhu nebol vznesení iný návrh. 

Starosta obce  poveril poslankyňu Mgr. Annu Kohútovú zastupovaním starostu obce
v súlade s § 13b zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  Poslankyňa mandát
zástupcu starostu obce prijala. 

Starosta obce predniesol svoj návrh o tom, že poslankyňa Mgr. Anna Kohútová bude
taktiež  oprávnená  zvolávať  a  viesť  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva.  K návrhu  nebol
vznesení iný návrh. 

Starosta  obce  poveril  poslankyňu  Mgr.  Annu  Kohútovú  zvolávaním  a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom
zriadení v z. n. p.  Anna Kohútová poverenie prijala. 
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9. Určenie platu starostu 

Hospodárka obce informovala, že podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  sa   starostovia  zaraďujú  do  9
platových skupín podľa počtu obyvateľov, v našom prípade do 500 obyvateľov, ide o 1,65
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Obec Zemiansky
Vrbovok mala k 27. júlu 2021 82 obyvateľov. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate
starostu, patrí mu plat podľa zákona.  Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnutím tento plat
zvýšiť až o 60%. Obecné zastupiteľstvo schválilo  na volebné obdobie  2021 – 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Zemiansky Vrbovok úväzok 0,30 %. 

Poslanec OZ Anton Psotka navrhol zvýšenie platu starostu, ako motiváciu aspoň na
500  eur  v čistom  mesačne.  Poslankyňa  OZ  Anna  Alemanová  skonštatovala,  že  obec  je
v nepriaznivej finančnej situácií. Rozprúdila sa rozprava o plate. Hlavný kontrolór obce, Ing.
Ján Macko informoval,  že mzda sa môže aj neskôr navýšiť, podľa výsledku hospodárenia
obce a dodal, že starosta môže dostať aj mimoriadnu odmenu. 

Poslankyňa  OZ  Anna  Alemanová  dala  hlasovať  o mesačnom  plate  starostu  Erika
Mäsiara na základe § 11 ods. 4 písm. i. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
v súlade so   zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v z. n. p. vo výške 561,00 eur, t. j. základný plat.  

Za: 3 /  Anna Alemanová, Mgr. Anna Kohútová, Katarína Psotková
Proti:  0 Zdržalo sa: 1/ Anton Psotka 

10.  Diskusia
Starosta  obce  otvoril  diskusiu.  Hlavný  kontrolór  Ing.  Ján  Macko  poďakoval

poslancom  za  zvolenie  za  hlavného  kontrolóra.  Podotkol,  že  hlavný  kontrolór  je  pre
poslancov, poslanci by mu mali ukladať úlohy. Požiadal ich, aby do budúceho zastupiteľstva
predniesli  návrhy  na  kontrolnú  činnosť  hlavného  kontrolóra.  Poslankyňa  OZ  Anna
Alemanová  navrhla,  aby  sa  prekontrolovali  mesiace  počas  ktorých  bola  zastupujúcou
starostkou a ostatné  návrhy na  kontrolu,  aby stanovil  hlavný  kontrolór.  Ďalej  nasledovala
voľná diskusia v ktorej bývalá zastupujúca starostka upovedomila o vykonanej práci v obci
(PPA  projekt  atď.)  a práci  ktorú  treba  urgentne  vykonať  (rozpočet,  VZN).  Poslanci  sa
vyjadrovali k potrebe získania financií do obci atď. 

V rámci diskusie sa novozvolený starosta a poslankyňa oboznámili ako a prečo bude
obecný úrad  spracúvať  ich  osobné údaje.  Podpísali  tlačivo  oboznámenie  dotknutej  osoby.
Ďalej  podpisovali  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov  a vyhlásenie  o mlčanlivosti
nakoľko prídu do styku s osobnými údajmi.  Všetky tlačivá boli  predložené a vypracované
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Tak isto podpisovali čestné
prehlásenie o nezlučiteľnosti funkcií.

10. Záver
Na záver  novozvolený  starosta,  Erik  Mäsiar,  poďakoval  prítomným poslancom za

účasť a tým ustanovujúce zasadnutia vyhlásil za ukončené.
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Zápisnicu overil: Katarína Psotková .....................................

Anton Psotka .....................................

Zapísala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Zápisnicu spracovala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Schválil starosta obce:  Erik Mäsiar .....................................

V Zemianskom Vrbovku 06. 11. 2021
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UZNESENIA

z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Zemianskom
Vrbovku 

konaného dňa 06. 11. 2021 
___________________________________________________________________________

Obecné  zastupiteľstvo  v Zemianskom  Vrbovku  na  svojom  ustanovujúcom  zasadnutí
prerokovalo:

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Poverenie  poslanca,  ktorý  bude  zvolávať  a viesť  zasadnutia  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. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p. 

3. Návrh na voľbu zástupcu starostu obce podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. 

4. Návrh na určenie platu starostu obce

Uznesenie č. 37/2021

1. Informácie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo v obci Zemiansky Vrbovok
A. BERIE NA VEDOMIE:

 výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

 vystúpenie novozvoleného starostu
B. KONŠTATUJE, ŽE 

 novozvolený starosta obce Erik Mäsiar zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

 zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  zložili  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca
obecného zastupiteľstva: 

1. Mgr. Anna Kohútová

Uznesenie č. 38/ 2021

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona o obecnom zriadení 

Obecné zastupiteľstvo v obci Zemiansky Vrbovok
POVERUJE

 poslankyňu Mgr. Annu Kohútovú  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
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Uznesenie č. 39/2021

3. Návrh na voľbu  zástupcu starostu obce Zemiansky Vrbovok podľa § 13b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obecné zastupiteľstvo v obci Zemiansky Vrbovok
POVERUJE

poslankyňu Mgr. Annu Kohútovú zastupovaním starostu podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 40/2021

4. Určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku 
schvaľuje 
na základe § 11 ods. 4 písm. i. Zákona o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom 
NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v z. n. p. v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Erika Mäsiara vo výške 561,00 €, t. j. 
základný plat.

Zapísala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Starosta obce: Erik Mäsiar .....................................

V Zemianskom Vrbovku dňa 06. novembra 2021
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Prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Sľub starostu obce
3. Sľub poslankyne OZ
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