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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove, 

ktoré sa konalo 22. novembra 2022 
 
 
Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  Ing. V. Backo, J. Pánov  
Zapisovateľka: Ing. L. Kopačková 
 
 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo štátnou hymnou SR. 
Starosta obce Ing. J.Šamaj privítal prítomných, určil overovateľov a zapisovateľa 
zápisnice. Starosta obce predniesol návrh programu, ktorý bol zverejnený. 
 
K bodu 2. – Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, 
k bodu 3. – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 
k bodu 4. - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
  

Starosta obce Ing. J.Šamaj požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie p. 
E.Mišíkovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré sa konali 29. októbra 2022. (Príloha č. 1)  

Predsedníčka E. Mišíková, po prednesení správy, vyzvala Ing. J.Šamaja  na 
zloženie sľubu starostu. Ing. Jozef Šamaj zložil predpísaný sľub, čo potvrdil svojim 
podpisom na listine so sľubom.  (Príloha č. 2) 

Následne starosta obce vyzval zvolených kandidátov na poslancov na zloženie 
sľubu. Poslanci zložili predpísaný sľub, čo každý potvrdil svojim podpisom na listine 
so sľubom poslanca. (Príloha č. 3) 

Starosta obce skonštatoval, že zložením sľubu poslancov je Obecné 
zastupiteľstvo v Dulove uznášaniaschopné.  
   
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
A/ berie na vedomie  
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
B/  konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef  Šamaj zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  
Ing. Vladimír Backo 
Martin Gabriš 
Mária Kušnierová 
Renáta Mikulová 
Ing. Michal Mišovec 
Jozef Pánov  
Ing. Tibor Staňo 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
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Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 5. – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 
 Starosta obce predniesol návrh programu ustanovujúceho zasadnutia: 

1. Príhovor novozvoleného starostu obce 
2. Voľba mandátovej komisie, správa mandátovej komisie a overenie zloženia 

sľubov 
3. Vymenovanie zástupcu starostu obce 
4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 
5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
6. Určenie platu starostu obce 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
schvaľuje 
nasledovný program rokovania obecného zastupiteľstva 

1. Príhovor novozvoleného starostu obce 
2. Voľba mandátovej komisie, správa mandátovej komisie a overenie zloženia 

sľubov 
3. Vymenovanie zástupcu starostu obce 
4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 
5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
6. Určenie platu starostu obce 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
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K bodu 1. – Príhovor novozvoleného starostu obce 
 
 Starosta obce Ing. J. Šamaj poďakoval občanom za zvolenie do funkcie. 
Poďakoval  predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu za ich pomoc a prácu počas 
celého volebného obdobia. Zvlášť vyzdvihol dlhoročné pôsobenie A.Dobrodenku, či 
už ako starostu obce alebo poslanca OZ. Poďakoval zástupcovi starostu Ing. 
P.Mišíkovi za jeho pomoc, rady a spoluprácu a taktiež aj ostastným poslancom Ing. 
P.Mičudovi, J.Hošmánkovi, R.Gáborovi, Ing. V.Backovi a J.Pánovi. Poďakoval za 
pomoc p.riaditeľke materskej školy, základnej školy a pracovníčkam obecného úradu 
a v neposlednom rade aj všetkým sponzorom, ktorí finančne alebo materiálne 
pomáhajú  pri organizovaní akcií v obci. 
 V tomto volebnom období by chcel pokračovať v rozbehnutých projektoch: 
MŠ – bola schválená žiadosť na rozšírenie kapacity MŠ, v priebehu mesiaca bude 
podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, musí prebehnúť verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby a v priebehu roku 2023 musí byť stavba 
zrealizovaná 
ZŠ – je potrebná výmena krytiny na budove ZŠ a taktiež zateplenie celej budovy. Na 
uvedené bola v minulosti vypracovaná projektová dokumentácia, právoplatné stavebné 
povolenie, v ktorom sa rátalo aj s výmenou palivovej základne. Podaný projekt na 
získanie finančných prostriedkov nebol úspešný. Z vlastných zdrojov sa podarilo 
zrealizovať výmenu palivovej základne z vykurovania elektrickou energiou na 
plynové kúrenie. Obec sa bude naďalej pokúšať získať prostriedky na dokončenie 
projektu. 
KD – na kultúrny dom bola vypracovaná architektonická štúdia, v najbližších dňoch sa 
začne s prípravou verejného obstarávania na výber dodávateľa projektovej 
dokumentácie potrebnej k stavebnému konaniu. 
Zberný dvor – podarilo sa v priestoroch ČOV vybudovať zberný dvor z vlastných 
zdrojov, nakoľko dotácia na projekt nebola schválená.  
JPÚ Hrubá Niva – jednoduché pozemkové úpravy prebiehajú už 7 rokov, starosta obce 
vyslovil nádej, že by mohli byť v tomto volebnom období ukončené.  
ČOV -  prvoradou je snaha o vyriešenie problému s obcou Horovce. Starosta obce, po 
rozhovore s budúcou p.starostkou obce Horovce, plánuje spoločné stretnutie obecných 
zastupiteľstiev Dulova a Horoviec, aby všetci poslanci boli informovaní o danom 
probléme, o jeho vzniku, priebehu komunikácie, o podanej žalobe a súdnom 
pojednávaní. Momentálne je súdne konanie prerušené na 3 mesiace cca do februára 
2023 a po rozhovore s budúcou starostkou Horoviec majú obaja snahu mimosúdne sa 
do tohto termínu dohodnúť. Na ČOV bolo v minulosti viacero investícií či už 
z vlastných zdrojov alebo získaných prostriedkov z Envirofondu. Chýba ešte 
dobudovať kalové hospodárstvo za cca 18 tis. EUR. V snahe úspory prostriedkov na 
energie by navrhoval na otvorenej ploche vybudovať fotovoltaiku. Je k dispozícií už 
jedna z cenových ponúk, kde bola vypočítaná úspora finančných prostriedkov za 10 
rokov na 17,5 tis. EUR. Uvedené predloží poslancom na najbližšom zasadnutí. 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
berie na vedomie 
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vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
  

 
K 2. bodu: Voľba mandátovej komisie, správa mandátovej komisie a overenie 
zloženia sľubu 
 
 Starosta obce predniesol návrh na členov mandátovej komisie: R. Mikulová 
predseda, členovia Ing. T.Staňo a Ing. M.Mišovec. Nikto z prítomných nemal k návrhu 
pripomienky.  
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
volí 
do mandátovej komisie: R.Mikulová predseda, členovia Ing. T.Staňo a Ing. 
M.Mišovec 
 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
  
 Predseda komisie R. Mikulová predniesla Správu mandátovej komisie o overení 
zložení sľubov starostu obce a poslancov OZ. (Príloha č.4) 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
berie na vedomie 
správu o overení zloženia sľubov starostu obce a poslancov 
 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
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K bodu 3. – Vymenovanie zástupcu starostu obce 
 

Starosta obce Ing. Jozef Šamaj za zástupcu starostu určil poslanca Ing. 
Vladimíra Backa. 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
berie na vedomie, 
že zástupcom starostu obce Dulov je Ing. Vladimír Backo. 
 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K 4. bodu: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
  

Starosta obce Ing. J. Šamaj navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby v zmysle §12 
zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  poverilo poslanca, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade, ak starosta obce nie 
je prítomný. Navrhol poslanca: Ing. V.Backa. 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
poveruje 
poslanca Ing. Vladimír Backo zvolávaní a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2) prvá veta, ods. 3) tretia veta, ods. 6) tretia veta zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 
 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K 5. bodu: Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
  

Starosta obce Ing. J. Šamaj navrhol zriadenie komisii:  
- komisia ekonomická a správy obecného majetku, 
- komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia,  
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- komisia školstva, mládeže a športu, kultúry a sociálnych vecí, 
- komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

a taktiež navrhol predsedov komisií nasledovne: 

- Ing. M.Mišovec predseda komisie ekonomickej a správy obecného majetku  
- J.Pánov predseda komisie stavebnej, verejného poriadku a životného 

prostredia, 
- R.Mikulová predseda komisie školstva, mládeže a športu, kultúry 

a sociálnych vecí, 
- Ing. T.Staňo predseda komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
A/ zriaďuje 
komisiu ekonomickú a správy obecného majetku, 
komisiu stavebnú, verejného poriadku a životného prostredia, 
komisiu školstva, mládeže a športu, kultúry a sociálnych vecí, 
komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
B/ volí za 

- predsedu komisie ekonomickej a správy obecného majetku Ing. Michala 
Mišovca 

- predsedu komisie stavebnej, verejného poriadku a životného prostredia 
Jozefa Pánova 

- predsedu komisie školstva, mládeže a športu, kultúry a sociálnych vecí 
Renátu Mikulovú 

- predsedu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov Ing. Tibora Staňu 

 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K 6. bodu: Určenie platu starostu obce  
 
 Poslanec Ing. V. Backo predložil návrh platu starostu obce. Zákon NR SR č. 
254/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení zmien a doplnkov v 3 ods. 2 určuje, že plat starostovi patrí odo dňa 
zloženia predpísaného sľubu. Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
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zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu 
obyvateľov. Podľa oznámenia ŠÚ SR priemerná mesačná mzda zamestnanca 
v národnom hospodárstve SR v roku 2021 dosiahla 1211 €. Násobok podľa počtu 
obyvateľov je pre našu obec 1,83 (pre obce od 501 do 1000 obyvateľov – Dulov má v 
súčasnosti 904 obyvateľov).  Zákon v § 4 ods. 2 určuje, že plat starostu nemôže byť 
nižší ako je základný – 2 217 €. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 
zvýšiť až o 60%.  Vo volebnom období 2018 – 2022 bolo zvýšenie 45 %, na volebné 
obdobie 2022 – 2026 poslanci navrhli 50% zvýšenie.  

 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
schvaľuje 
s účinnosťou od 23.11.2022 v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. Z. o 
právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení 
neskorších predpisov plat starostu obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, ods. 1, bod 2. zákona č. 253/1994 
Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce je 1,83-násobok, 
zvýšeného o 50 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 
 
Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  

Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K 7. bodu: Rôzne 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov, že sa stretol s Mgr. E.Staňovou, zvolenou 
kandidátkou na starostu obce Horovce. Dohodli sa, že akonáhle bude možné zvolajú 
stretnutie zastupiteľstiev obcí Dulov a Horovce a spoločne sa pokúsia o vyriešenie 
problému týkajúceho súdneho sporu a napájania obyvateľov obce Horovce na ČOV. 
Toto stretnutie je možno až po 28. novembri, kedy bude v Horovciach ustanovujúce 
zasadnutie. Navrhuje, aby zo strany obce Dulov boli navrhnuté 3 termíny. 
V najbližších dňoch mailom oznámi poslancom možné termíne a prosí ich o 
vyjadrenie, aby mohol termín čo najskôr oznámiť obci Horovce. 
 Nikto ďalší nemal k bodu Rôzne návrhy a preto starosta obce otvoril diskusiu. 
 
A.Dobrodenka – poďakoval starostovi obce a ostatným poslancom za spoluprácu 
počas uplynulých volebných období, verí, že budú pokračovať v práci pre obec, 
poprial veľa úspechov a ponúkol pomoc. 
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Ing. P.Mišík – poďakoval starostovi obce a ostatným poslancov a novému obecnému 
zastupiteľstvu poprial súdržnosť a odvahu nebáť sa a ísť aj do ťažkých vecí a za 
všetkým vidieť dobro občanov. 
 
 
K 8.bodu: Záver 
  
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie 
OZ. 
 
      Ing. V.Backo, v.r.   J.Pánov, v.r. 
                                                                                                                                 
Zápisnica je prečítaná a overená  ________________________________ 

                O v e r o v a t e l i a 
 
 
 
 
 


