
Obec B o l i  a r o v,  Obecný úrad Boliarov 25, okres: Košice-okolie 
 

 
 
Číslo:  1/2022                                                                           V Boliarove, 25.11.2022 
 

Z á p i s n i c a 
z 1 zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Boliarove zo dňa 25.11.2022 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 25.11.2022 
Ospravedlnený: Alojz Konkoľovský 
 
 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva. 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu odovzdanie osvedčenia o zvolení 

novozvolenému starostovi. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva odovzdanie osvedčení o zvolení 

poslancom novozvoleného zastupiteľstva. 
6. Príhovor starostu obce. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
9. 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. 

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

11. Určenie platu starostu. 
12. Menovanie zástupcu starostu podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. 
13. Diskusia. 
14. Záver. 

 
R O K O V A N I E 

K bodu č.1  
Otvorenie zasadnutia. 
     Ustanovujúce  Obecného zastupiteľstva v Boliarove otvoril a viedol starosta obce František 
Hlavatý. Oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci 
boli  včas pozvaní.  Konštatoval, že zo 7 poslancov sú prítomní 6, teda obecné zastupiteľstvo 
je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  Odznela hymna SR. 
 



K bodu č. 2 
Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
     Za zapisovateľku navrhol starosta:  Ing. M. Hlavatú. Za overovateľov zápisnice : Hlavatý 
Vladimír a Matúš Haľko.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 1/2022. 
 
K bodu č. 3 
     Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce prítomných oboznámila 
predsedníčka miestnej volebnej komisie Elena Hlavatá. Zápisnica o výsledkoch volieb do 
orgánov samosprávy tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 2/2022. 
 
 
K bodu č. 4 
     Novozvolený starosta obce František Hlavatý zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
potvrdil aj svojím vlastnoručným podpisom a z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie, 
prevzal osvedčenie o zvolení za starostu. Písomnosti s podpisom novozvoleného starostu obce 
(sľub) tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 3/2022. 
 
K bodu č. 5 
    Starosta  viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci podľa prezenčnej 
listiny zložili zákonom predpísaný sľub, potvrdili to vlastnoručným podpisom a prevzali 
osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva obce Boliarov. Alojz Konkoľovský, 
zloží sľub na najbližšom OZ.  Písomnosti s podpismi novozvolených poslancov týkajúce sa 
zloženia sľubu tvoria prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 4/2022. 
 
K bodu č. 6 
     Odznel príhovor starostu obce Boliarov. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 5/2022. 
 
K bodu č. 7 
     Starosta obce František Hlavatý oboznámil prítomných s programom rokovania OZ. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 6/2022. 
 
    
K bodu č. 8 
     Poslanci prejednávali zriadenie komisií, určenie náplne ich práce. Poslanci sa zhodli, že 
nateraz nebudú zriadené komisie.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 7/2022. 
 
K bodu č. 9 
     Poslanci rokovali o komisií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, kde 
zvolili za predsedu komisie p. Matúša Haľku a členmi komisie budú všetci poslanci OZ. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 8/2022. 
 
 
 



K bodu č. 10 
     OZ rokovalo o poslancovi , ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ v súlade so znením 
s parag.12 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 9/2022. 
 
K bodu č. 11 
     OZ rokovalo o plate starostu obce Boliarov, starosta na základe § 4 ods. 1 zákona sa zaraďuje 
do 3 platovej skupiny, t.j. 2,2 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
Poslanci rokovali aj o navýšení platu starostu, pričom sa dohodli, že tento bod sa prerokuje na 
ďalšom OZ.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 10/2022. 
 
K bodu č. 12 
     Starosta obce František Hlavatý, podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, menoval poslanca Vladimíra Hlavatého za zástupcu starostu obce na celé funkčné 
obdobie 2022-2026. Rozsah zastupovania určeného starostom je uvedený v písomnom 
poverení, čo tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 11/2022. 
 
K bodu č. 13 
     Poslanci v rámci diskusie rozprávali o stavbe zhotovenie chodníka, ktorá prebieha v obci 
a o návrhu na čistenie miestnej komunikácie od stavebných materiálov. Zároveň rokovali aj 
o skládke odpadu  pri dolnej rómskej osade a nelegálnej stavbe v blízkosti chodníka pri vstupe 
do obce.  
OZ k tomuto bodu prijalo uznesenie číslo: 12/2022. 
 
K bodu č. 14 
     Zapisovateľka prečítala návrh  uznesenia z ustanovujúceho   obecného zastupiteľstva. 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 

Zapísala: Ing. Mária Hlavatá 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Vladimír Hlavatý                                                                 ............................... 

 

Matúš Haľko                                                                         ............................... 

 

 

 

 

                                                                                           .............................................. 
                                                                                                        František Hlavatý 
                                                                                                           starosta obce                                                                                               



 

 

   
 

 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


