
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 28. novembra 2022 v sále Kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice) 

Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice) 

 

1. Otvorenie zasadnutia: 

  Po zaznení štátnej hymny SR otvoril a viedol ustanovujúce zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Porube pod Vihorlatom Juraj Kriška - starosta obce, ktorý privítal predsedu 

Miestnej volebnej komisie v Porube pod Vihorlatom p. Petra Bukovského, novozvoleného 

starostu obce Mgr. Ľubomíra Ihnáta, novozvolených poslancov OcZ, hlavného kontrolóra 

obce, pracovníčku obce a ostatných prítomných. 

 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice: 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice ustanovujúceho zasadnutia OcZ 

pracovníčku Obecného úradu p. Janu Kriškovú. 

 

3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2022 v obci Poruba pod Vihorlatom 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného OcZ: 

Starosta obce udelil slovo predsedovi Miestnej volebnej komisie v Porube pod 

Vihorlatom p. Petrovi Bukovskému, aby predniesol informáciu o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy obcí, konaných dňa 29.10.2022.  

Pán Peter Bukovský, predseda MVK informoval všetkých prítomných na základe 

Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do samosprávy obce Poruba pod 

Vihorlatom. Zápisnica z volieb do samosprávy obce Poruba pod Vihorlatom tvorí súčasť 

zápisnice.  Starostovi obce ako aj celému obecnému zastupiteľstvu poprial veľa pracovných 

úspechov  v novom volebnom období, aby bolo nové volebné obdobie také úspešné ako aj to 

predošlé. 

Na záver novozvolenému starostovi obce odovzdal osvedčenie  o zvolení za starostu obce  

a novozvoleným poslancom OcZ odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca OcZ.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce: 

Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí starosta obce p. Juraj 

Kriška prečítal zákonom stanovený sľub v znení:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Novozvolený starosta obce Mgr. Ľubomír Ihnát slovom „sľubujem“ a svojím podpisom 

pod text sľubu napísaného na osobitnom liste potvrdil stanovený sľub. 
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5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva: 

Starosta obce Mgr. Ľubomír Ihnát prečítal  zákonom stanovený sľub pre poslancov OcZ 

v znení: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Poslanci slovom „sľubujem“ a svojím podpisom potvrdili stanovený sľub pod text 

sľubu napísaného na osobitnom liste, v ktorom je uvedený zoznam poslancov v abecednom 

poradí. 

 Ing. Jana Cibereová 

 p. Marek Dekan 

 Ing. Ladislav Dolinič 

 p. Rastislav Ihnát 

 PhDr. Václav Ihnát 

 Ing. Jana Kolesárová 

 p. Juraj Kriška 

Starosta obce poďakoval novozvoleným poslancom, že zložením sľubu mandát poslanca 

OcZ prijali  a zaželal všetkým veľa pracovných úspechov vo vykonávaní funkcie poslanca vo 

volebnom období rokov 2022 - 2026. 

 

6. Príhovor starostu obce: 

Starosta obce  vo svojom príhovore v prvom rade poďakoval za prejavenú dôveru od 

občanov obce, ktorú získal vo voľbách. 

Poďakoval dosluhujúcemu starostovi  za  20-ročné obdobie vo funkcii starostu obce a na 

pamiatku  mu podaroval  ďakovnú plaketu. 

Osobne vníma volebný výsledok s pokorou, ale aj s potešením, pretože iba s podporou 

spoluobčanov môže uskutočňovať závažné rozhodnutia o rozvojových zámeroch obce, na ktoré 

by chcel nadviazať z predošlého volebného obdobia. 

Uznesenie č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 

1. výsledky volieb na  starostu obce a volieb poslancov OcZ 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

b) konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Mgr. Ľubomír Ihnát zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 
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2. zvolení poslanci OcZ Ing. Jana Cibereová, p. Marek Dekan, Ing. Ladislav Dolinič, 

PhDr. Václav Ihnát, p. Rastislav Ihnát, Ing. Jana Kolesárová a p. Juraj Kriška zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ. 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Po úvodnej slávnostnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia OcZ sa začala 

pracovná časť. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OcZ: 

Starosta obce oznámil prítomných, že OcZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. OcZ je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

Starosta obce predložil OcZ návrh programu rokovania, pričom dal o tomto návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 2: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

schvaľuje  

program ustanovujúceho zasadnutia OcZ v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

8. Určenie overovateľov zápisnice: 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice  PhDr. Václava Ihnáta a Ing. Janu 

Cibereovú 

9. Zriadenie komisie podľa č. 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: 

 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že  podľa článku 7 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  mu 

deklaruje povinnosť zriadiť Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

verejných funkcionárov. Starosta obce ako verejný funkcionár je povinný do 30 dní  odo dňa, 

keď sa ujal  výkonu verejnej funkcie (neplatí to ak bol opätovne zvolený) a počas jej výkonu 

vždy do 31. marca  podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom 

uvedie údaje podľa č. 7 ods. 5  písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.. Zároveň starosta 

obce navrhol do komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov týchto členov z radu poslancov:  Ing. Ladislav Dolinič, Rastislav Ihnát, PhDr. 

Václav Ihnát, Ing. Jana Cibereová, Ing. Jana Kolesárová. 

 

 

 



- 4 - 

Uznesenie č. 3: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

schvaľuje 

1. zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

2. členov komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v tomto zložení: Ing. Ladislav Dolinič, Rastislav Ihnát, PhDr. Václav Ihnát, Ing. Jana 

Cibereová, Ing. Jana Kolesárová 

Hlasovanie:  za: 7   proti: 0  zdržali sa: 0 

10. Poverenie poslanca zastupovaním starostu (§ 13b ods. 1 zák. č.  369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov): 

Starosta obce Poruba pod Vihorlatom v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje za zástupcu starostu 

obce Poruba pod Vihorlatom  vo volebnom období rokov  2022 - 2026 Rastislava Ihnáta 

v rozsahu uvedenom v poverení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 4: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

berie na vedomie 

že Rastislav Ihnát bol poverený za zástupcu starostu obce Poruba pod Vihorlatom vo volebnom 

období rokov 2022 - 2026  

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 (Rastislav Ihnát) 

11. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OcZ (§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov): 

Starosta obce predložil návrh na poslanca – Ing. Janu Cibereovú, ktorá bude oprávnená 

zvolávať a viesť zasadnutia OcZ (§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 

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

Uznesenie č. 5: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

schvaľuje 

Ing. Janu Cibereovú zvolávaním a vedením zasadnutí OcZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržala sa: 1 (Ing. Jana Cibereová) 
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12. Určenie platu starostu obce, zástupcu starostu obce a návrh odmien pre poslancov 

OcZ (v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OcZ): 

 

Platové podmienky starostu obce upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Starosta obce Poruba pod Vihorlatom vykonáva funkciu na plný úväzok a patrí mu plat 

zodpovedajúci rozsahu vykonávanej funkcie. Starostovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo 

uvoľnený zo zamestnania patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy  zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny 

rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

zaokrúhlený na celé EURO nahor, a to  dňom zloženia predpísaného sľubu (§ 3 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 v znení neskorších predpisov). Násobok pre obec Poruba pod Vihorlatom je 1,83. 

Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

Plat sa každoročne upravuje k 31. marcu a vypláca sa spätne od 1. januára príslušného roka. 

  V súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OcZ, zástupcovi starostu obce patrí 

mesačná odmena na výške 120,00 EUR brutto a poslancom OcZ patrí odmena vo výške 70,00 

EUR brutto za jedno zasadnutie OcZ, ktorá je vyplácaná 2x ročne, a to v mesiaci jún a v mesiaci 

december. 

 

Uznesenie č. 6: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje 

1. starostovi obce Poruba pod Vihorlatom Mgr. Ľubomírovi Ihnátovi 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 mesačný plat 

starostu v základnej výške, t.j. priemerná mzda v NH x koeficient podľa počtu 

obyvateľov obce (t.j. 1.211,00 EUR x 1,83 = 2.216,13 EUR, zaokrúhlene na celé 

eurá nahor = 2.217,00 EUR),  

2. zásady odmeňovania poslancov OcZ, 

3. odmenu zástupcovi starostu a poslancom OcZ  v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov 

 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0   

 

13. Rôzne: 

Starosta obce predložil žiadosť bývalého starostu obce o preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky v počte 13 dní a dal hlasovať za jej schválenie. 
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Uznesenie č. 7: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom 

schvaľuje 

dosluhujúcemu starostovi obce preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2022  

v počte 13 dní 

 

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 (Juraj Kriška) 

 

14. Diskusia: 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o príprave vianočnej výzdoby. 

p. Dekan - pripomienka ohľadom verejného osvetlenia, že nesvieti pri č. d. 59 a na ceste 

k bytovke. 

Starosta navrhol, aby sa urobilo pre občanov nejaké stretnutie počas Vianoc - napr. na Štefana 

pripraviť nejaký  stánok  s prevareným vínom, punčom a pod. od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

 

15. Záver 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OcZ 

a zasadnutie ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

  

 

 

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

          PhDr. Václav IHNÁT                                    Ing. Jana CIBEREOVÁ 

 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Ľubomír IHNÁT 

             starosta obce 

 

 

 

 


