ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom
konaného dňa 10.12.2018 o 17:00 h.
Prítomní:

Ing. Viktor Selep, starosta obce
Poslanci: Gabriela Compľová, Monika Čajková, Anna Jurcová, Jaroslav Hrebík, Mgr.
Mária Krajgerová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana Petriľáková, Václav
Vyrostek
Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová
Hostia a verejnosť:
podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice (ustanovujúceho zasadnutia)
5. Voľba návrhovej a volebnej komisie
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva)
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
11. Návrh na sobášiacich
12. Diskusia
13. Zhrnutie prijatých uznesení
14. Záver
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) konané v spoločenskej sále
kultúrneho domu otvoril doterajší starosta obce Ing. Viktor Selep. Privítal novozvolených poslancov,
doterajších poslancov OZ, pozvaných hostí a verejnosť. Na úvod prvého zasadnutia v novom
volebnom období zaznela štátna hymna Slovenskej republiky.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určil starosta zamestnankyňu Annu Krompaščíkovú.
K bodu č. 3 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Elu Pardusovú, aby prítomných
oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy konaných 10.11.2018.
Odpis Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a
starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Predsedníčka miestnej volebnej komisie (ďalej len „MVK“) odovzdala novozvolenému starostovi
a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení.
Predsedníčka MVK vyzvala novozvoleného starostu obce Ing. Viktora Selepa, aby zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce. Ing. Viktor Selep sľub prečítal a potvrdil ho svojim podpisom pod jeho
text. Starostom podpísaný text sľubu je súčasťou tejto zápisnice.
Predsedníčka MVK vyzvala poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva. Novozvolení poslanci povstali, pán Jaroslav Hrebík prečítal text sľubu. Následne
novozvolení poslanci sľub potvrdili svojim podpisom pod jeho text v abecednom poradí. Všetci
novozvolení poslanci pripojili svoje podpisy pod text sľubu, čím zložili sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva obce Hniezdne. Poslancami podpísaný text sľubu je súčasťou tejto zápisnice.
Ing. Viktor Selep obce sa ujal funkcie starostu obce a prihovoril sa novozvoleným poslancom,
odchádzajúcim poslancom i prítomnej verejnosti v krátkom príhovore.
Uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Viktor Selep zložil zákonom predpísaný sľub starostu
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Gabriela Compľová,
Monika Čajková,
Jaroslav Hrebík,
Anna Jurcová,
Mgr. Mária Krajgerová,
Monika Kubisová,
Peter Pardus,
Ing. Jana Petriľáková,
Václav Vyrostek
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e
vystúpenie novozvoleného starostu.
K bodu č. 4 – Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice (ustanovujúceho zasadnutia)
Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej
tabuli v obci 3.12.2018 a na webovom sídle obce dňa 6.12.2018.
Zvolení poslanci dostali pozvánku a program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 3.12.2018.
Starosta obce pristúpil s schváleniu programu:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec :
--Nehlasoval poslanec : --Schválený program:
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice (ustanovujúceho zasadnutia)
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva)
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Určenie platu starostu obce
Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
Návrh na sobášiacich
Diskusia
Zhrnutie prijatých uznesení
Záver

Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce určil
poslancov: Gabrielu Compľovú a Václava Vyrosteka.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 5 – Voľba návrhovej a volebnej komisie
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce poslancov: Máriu Krajgerovú, Moniku Kubisovú
a Jaroslava Hrebíka.
Keďže poslanci nemali iné návrhy a pripomienky k predloženému zloženiu komisie, starosta prikročil
k hlasovaniu:
Počet prítomných poslancov : 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Do volebnej komisie navrhol starosta poslancov: Annu Jurcovú, Petra Pardusa a Janu Petriľákovú.
K predloženému zloženiu volebnej komisie neboli pripomienky ani iné návrhy a starosta dal o nej
hlasovať.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e
1. návrhovú komisiu v zložení Mária Krajgerová, Monika Kubisová a Jaroslav Hrebík
2. volebnú komisiu v zložení Anna Jurcová, Peter Pardus a Jana Petriľáková.
K bodu č. 6 – Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce informoval poslancov, že poverená zastupovaním starostu na cele funkčné obdobie
v zmysle §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude poslankyňa Mária Krajgerová.
Uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce, že poverená zastupovaním starostu na cele funkčné obdobie v zmysle §13b
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude poslankyňa Mária Krajgerová.
K bodu č. 7 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva)
Starosta informoval poslancov, že toto poverenie vyplýva z ustanovenia § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Poslankyňa Compľová navrhla pani Krajgerovú.
Poslankyňa Petriľáková navrhla pani Čajkovú.
Hlasovanie o návrhu poslankyne Compľovej:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Hrebík, Vyrostek
Proti hlasovali : Čajková, Jurcová, Kubisová, Petriľáková
Zdržal sa poslanec : Krajgerová, Pardus
Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o návrhu poslankyne Petriľákovej:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Čajková, Jurcová, Hrebík, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Compľová, Krajgerová
Nehlasoval poslanec : --Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom p o v e r u j e
poslankyňu Moniku Čajkovú zvolávaním a vedením zasadnutí v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 8 – Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Starosta podal informáciu poslancom o ich práve zriaďovať komisie ako stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány OZ, o počte a stave komisií v minulom volebnom období (6 stálych
komisií, z ktorých 2 sú zriaďované v zmysle zákona a ďalších predpisov):
1. Komisiu pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
(v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu)
2. Komisiu pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností (v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach)
3. Komisiu pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
4. Komisiu pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
5. Komisiu sociálnu a zdravotnú
6. Komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie
Starosta dal poslancom možnosť vyjadriť sa k doterajším komisiám, prípadne predložiť iné návrhy
alebo návrhy na zmeny.
Poslanci sa dohodli na zriadení a pomenovaní komisií tak, ako boli ustanovené a pomenované
v predchádzajúcom volebnom období.
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Komisia pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (v zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu) – nový názov Komisia pre ochranu
verejného záujmu.
Hlasovanie o zriadení komisie č. 1 - Komisia na ochranu verejného záujmu
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o zriadení komisie č. 2 - Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o zriadení komisie č. 3 - Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo:
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o zriadení komisie č. 4 - Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o zriadení komisie č. 5 - Komisia sociálna a zdravotná:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o zriadení komisie č. 6 – Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Návrh na zloženie komisie č. 1 – Komisia na ochranu verejného záujmu – predniesol starosta,
informoval poslancov, že táto komisia je zriadená v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.
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z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z. a v zmysle citovaného zákona je komisia zložená výlučne z poslancov a to z jedného
zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.
Starosta navrhol takéto zloženie:
Monika Kubisová – Sloboda a solidarita
Peter Pardus – Kresťansko-demokratické hnutie
Gabriela Compľová – SMER – Sociálna demokracia
Jaroslav Hrebík – zástupca za nezávislých poslancov
K navrhnutému zloženiu komisie nemali poslanci pripomienky, starosta dal hlasovať o zložení tejto
komisie:
1. člen komisie Monika Kubisová
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --2. člen komisie Peter Pardus
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --3. člen komisie Gabriela Compľová
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --4. člen komisie Jaroslav Hrebík
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Návrh na zloženie komisie č. 2 – Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
Poslankyňa Petriľáková navrhla toto zloženie komisie:
Členovia: Jaroslav Hrebík, Mária Krajgerová, Monika Čajková
náhradníci: Gabriela Compľová, Václav Vyrostek - v tomto poradí.
K návrhu zloženia tejto komisie neboli zo strany poslancov vznesené iné návrhy a pripomienky.
Starosta dal o zložení komisie hlasovať:
1. člen komisie Jaroslav Hrebík
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --6

Zdržal sa poslanec : Hrebík
Nehlasoval poslanec : --2. člen komisie Mária Krajgerová
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Krajgerová
Nehlasoval poslanec : --3. člen komisie Monika Čajková
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Čajková
Nehlasoval poslanec : --1. náhradník Gabriela Compľová
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Compľová
Nehlasoval poslanec : --2. náhradník Václav Vyrostek
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Vyrostek
Nehlasoval poslanec : --Starosta oboznámil poslancov – zvolených predsedov komisií, že členmi komisií č. 3 až 6 nemusia byť
len poslanci OZ, môžu to byť tiež odborníci z radov obyvateľov ako aj iné osoby. Ak predsedovia
komisií nepredložia návrhy na voľbu členov komisií na tomto zasadnutí, členovia komisií budú zvolení
na najbližšom zasadnutí OZ.
Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 3 – Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
Monika Kubisová navrhla za predsedníčku komisie poslankyňu Petriľákovú. Ďalšie návrhy neboli.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovanie : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Za hlasovali : --Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Návrh na zvolenie členov:
Poslankyňa Petriľáková navrhla za členov komisie poslankyňu Čajkovú a pani Šutorovú.
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p. Compľová – nevieme o koho ide, je pani Šutorová obyvateľkou obce Hniezdne ?
p. Petriľáková – pani Šutorová pochádza z Vyšných Ružbách a je zamestnankyňou obce Vyšné
Ružbachy, je ekonómka – odborníčka
p. Hrebík – navrhuje odložiť hlasovanie o členstve pani Šutorovej v tejto komisii, kým sa nepreverí, či
môže byť členom komisie obyvateľ z inej obce
Hlasovanie o členstve poslankyne Čajkovej v komisii:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Čajková
Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o členstve pani Šutorovej v komisii:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Čajková, Petriľáková
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Compľová, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek
Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o návrhu poslanca Hrebíka:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 4 – Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné
prostredie
Poslankyňa Jurcová navrhla za predsedu komisie poslanca Pardusa. Ďalšie návrhy neboli.
Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Pardus
Nehlasoval poslanec : --Poslanec Pardus navrhol za člena komisie poslanca Hrebíka a uviedol, že ostatných členov navrhne na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Hrebík
Nehlasoval poslanec : --Návrh poslanca Pardusa na odloženie voľby ďalších členov komisie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
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Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 5 – Komisia sociálna a zdravotná
Poslanec Vyrostek navrhol za predsedníčku komisie poslankyňu Compľovú.
Poslanec Hrebík navrhol poslankyňu Jurcovú.
Hlasovanie o návrhu poslanca Vyrosteka:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Krajgerová, Vyrostek
Proti hlasovali : Kubisová, Petriľáková
Zdržal sa poslanec : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Pardus,
Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o návrhu poslanca Hrebíka:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Čajková, Hrebík, Kubisová, Pardus, Petriľáková
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Compľová, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Vyrostek
Nehlasoval poslanec : --Poslankyňa Jurcová navrhla za členov komisie pani Elu Pardusovú a zamestnankyňu obce Teréziu
Kindjovú. Ďalšie návrhy neboli.
Hlasovanie o členstve pani Ely Pardusovej:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Hlasovanie o členstve pani Terézie Kindjovej:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 6 – Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
Poslankyňa Jurcová navrhla za predsedníčku komisie poslankyňu Kubisovú. Ďalšie návrhy neboli.
Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Kubisová
Nehlasoval poslanec : --9

Poslankyňa Kubisová uviedla, že ostatných členov navrhne na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Hlasovanie o odložení voľby členov komisie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : --Nehlasoval poslanec : --Uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom z r i a ď u j e
tieto komisie obecného zastupiteľstva:
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Komisiu pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
3. Komisiu pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
4. Komisiu pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
5. Komisiu sociálnu a zdravotnú
6. Komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í
1. za členov Komisie na ochranu verejného záujmu poslancov Moniku Kubisovú, Petra Pardusa
Gabrielu Compľovú a Jaroslava Hrebíka,
2. za členov Komisie pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností poslancov Jaroslava Hrebíka,
Máriu Krajgerovú a Moniku Čajkovú a za náhradníkov Gabrielu Compľovú a Václava
Vyrosteka,
3. za predsedu Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo poslankyňu Janu
Petriľákovú a za člena komisie Moniku Čajkovú,
4. za predsedu Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie poslankyňu Petra
Pardusa a za člena komisie Jaroslava Hrebíka
5. za predsedu Komisie sociálnej a zdravotnej poslankyňu Annu Jurcovú a za členov komisie Elu
Pardusovú a Teréziu Kindjovú,
6. za predsedu Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie poslanca Moniku Kubisovú.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom o d k l a d á
voľbu ďalších členov komisií na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Správa volebnej komisie
Správu volebnej komisie prečítal poslankyňa Petriľáková. Konštatovala, že voľby predsedov a členov
komisií prebehli v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
OZ vzalo správu volebnej komisie na vedomie.
Správa volebnej komisie je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 9 - Určenie platu starostu obce
Zamestnankyňa obce Terézia Kindjová informovala poslancov, že v zmysle zákona SNR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest patrí starostovi 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
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podľa § 4 ods. 1. s ohľadom na počet obyvateľov obce (od 1001 do 3000 obyvateľov) 2,20. Funkciu
bude vykonávať v celom rozsah. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat patrí starostovi odo dňa
zloženia predpísaného sľubu. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017
vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 954 eur.
Návrh na určenie platu starostovi obce vzišiel z doterajšieho platu starostu, ktorý je zložený z:
- platu starostu, v súlade s § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. v z.n.p. v sume 2 099 Eur mesačne s
účinnosťou od 10.12.2018 (954 € x 2,20= 2098,80 eur zaokrúhlený na celé eurá nahor 2 099
Eur)
- zvýšeného platu o 40 % a to v sume 839,52 Eur mesačne s účinnosťou od 10.12.2018
(954x 2,20 = 2 098,80 x 40 % = 839,52 po zaokrúhlení 840 Eur)
Poslankyňa Petriľáková navrhla plat bez zvýšeného platu, teda zvýšený plat o 0 % so zdôvodnením, že
začíname od začiatku.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Čajková, Jurcová, Kubisová, Pardus, Petriľáková
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Compľová, Hrebík, Krajgerová, Vyrostek
Nehlasoval poslanec : --Návrh obecného úradu nebol prijatý.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
plat starostovi Obce Hniezdne, Ing. Viktorovi Selepovi
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku 2,20 s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu.
K bodu č. 10 – Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce
Zamestnankyňa obce Terézia Kindjová informovala poslancov, že starostovi počas výkonu funkcie
patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje rozsah
a čerpanie dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka práce jediná výnimka kedy možno zamestnancovi
vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie pracovného pomeru. Toto
ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a
s použitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o tom
rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku :
• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 20 dní
• počet hodín za deň : 7,5 hod.
• priemerný hodinový plat : 16,0738 Eur/hod.
• preplatená náhrada : 20 x 7,5 x 16,0738 = 2411,07 Eur
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Dôvody nevyčerpanej dovolenky: dlhodobá práceneschopnosť
Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame Obecnému zastupiteľstvu v Hniezdnom schváliť vyplatenie
náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 20 dní, s poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a
§ 7 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko starosta nesmie byť pre
výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného
pomeru.
p. Jurcová – krátenie dovolenky po dlhodobej dočasnej práceneschopnosti, prečo si starosta
dovolenku nevyčerpal, veď to potrebuje
p. Kindjová – práceneschopnosť starostu nepresiahla 100 dní
Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Krajgerová
Proti hlasovali : Čajková, Jurcová, Pardus, Petriľáková
Zdržal sa poslanec : Hrebík, Kubisová, Vyrostek
Nehlasoval poslanec : --Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom n e s c h v a ľ u j e
vyplatenie náhrady platu starostu Obce Hniezdne Ing. Viktorovi Selepovi za nevyčerpanú dovolenku:
 za rok 2018 v rozsahu 20 dní.
K bodu č. 11 – Poverenie sobášiacich, poverenie pre podpisové vzory v bankovom styku
Starosta informoval poslancov, že Obec Hniezdne je sídlom Matričného úradu pre obce Hniezdne,
Forbasy, Lacková a Kamienka a hoci nie často, konajú sa „civilné“ sobáše, kde spravidla sobášiacim je
starosta obce, a v prípade jeho neprítomnosti jeden z poslancov. Keďže poslankyňa Mária Krajgerová
s tým má už skúsenosti z minulých volebných období, navrhol poveriť ju funkciou sobášiacej
v prípade neprítomnosti starostu obce.
Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
Proti hlasovali : --Zdržal sa poslanec : Krajgerová
Nehlasoval poslanec : --Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom p o v e r u j e
výkonom sobášiaceho starostu obce a poslankyňu Máriu Krajgerovú.
K bodu č. 12 – Diskusia
Starosta otvoril diskusiu a navrhol, aby s diskusnými príspevkami vystúpili najskôr poslanci OZ a až tak
sa o slovo prihlásili občania.
p. Petriľáková – navrhuje robiť zo zasadnutí zvukový záznam, z dôvodu nepresností a nejasností
v zápise zo zasadnutí
p. Jurcová – posýpať chodníky a cesty, miestnosť pre dôchodcov, informovanie o práci starostu
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p. Compľová – miestnosť dôchodcovia majú, momentálne sa hľadá riešenie, kde by mohla obec
zriadiť miestnosť, ktorá by bola prístupnejšia
starosta – dôchodcom vychádzame maximálne v ústrety, sálu v KD poskytneme podľa ich požiadaviek
a potrieb
p. Hrebík – do rozpočtu zakomponovať rozšírenie kapacity ČOV
p. Čajková – vydávanie obecných novín v spolupráci so školou – informovanie občanov o aktivitách
obce a úspechoch žiakov školy
riaditeľka ZŠ – informácie o úspechoch školy sú zverejnené na webovej stránke školy ale aj v správe
o činnosti
Príspevky obyvateľov obce:
obč. Lešniak – pochválil spoluprácu s vedením školy – stolný tenis, o chýbajúcej telocvični,
vybudovaní klziska
obč. Kret – o chýbajúcej telocvični
obč. Petriľák – povinnosť obce spravovať komunikácie, chrániť životné prostredie (výpalky, hluk,
podzemné vody), informovať občanov o dianí v obci
p. Petriľáková – ukončiť niektoré veci a pracovať spoločne
p. Čajková – vybudovať miesto prvého kontaktu hlavne pre starých ľudí, doručovanie daní
a poplatkov
obč. Marchevka – nainštalovanie meračov rýchlosti v obci
K bodu č. 13 – Zhrnutie prijatých uznesení
Správu návrhovej komisie prečítala poslankyňa Krajgerová. Zhrnula v nej OZ prijaté uznesenia.
OZ vzalo správu návrhovej komisie na vedomie.
Správa návrhovej komisie je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 14 – Záver
Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ. Zasadnutie
bolo ukončené o 18:31 hod.
Zapísala: Anna Krompaščíková
Overovatelia:
Gabriela Compľová

( podpísané )

Václav Vyrostek

( podpísané )
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UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa
10. decembra 2018 v spoločenskej sále kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 10. decembra 2018
prijalo tieto uznesenia:
K bodu č. 3
UZNESENIE č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

UZNESENIE č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Viktor Selep zložil zákonom predpísaný sľub starostu
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Gabriela Compľová,
Monika Čajková,
Jaroslav Hrebík,
Anna Jurcová,
Mgr. Mária Krajgerová,
Monika Kubisová,
Peter Pardus,
Ing. Jana Petriľáková,
Václav Vyrostek
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

UZNESENIE č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

K bodu č. 4
UZNESENIE č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
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schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

K bodu č. 5
UZNESENIE č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení Mária Krajgerová, Monika Kubisová, Jaroslav Hrebík
2. volebnú komisiu v zložení Anna Jurcová, Peter Pardus, Jana Petriľáková
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

K bodu č. 6
UZNESENIE č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
informáciu starostu obce informáciu starostu obce, že poverená zastupovaním starostu na cele
funkčné obdobie v zmysle §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude poslankyňa
Mária Krajgerová.

Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

K bodu č. 7
UZNESENIE č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
poveruje
poslankyňu Moniku Čajkovú zvolávaním a vedením zasadnutí v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

K bodu č. 8
UZNESENIE č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
zriaďuje
tieto komisie obecného zastupiteľstva:
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Komisiu pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
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3.
4.
5.
6.

Komisiu pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
Komisiu pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
Komisiu sociálnu a zdravotnú
Komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie

Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

UZNESENIE č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
1. za členov Komisie na ochranu verejného záujmu poslancov Moniku Kubisovú, Petra Pardusa
Gabrielu Compľovú a Jaroslava Hrebíka,
2. za členov Komisie pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností poslancov Jaroslava Hrebíka,
Máriu Krajgerovú a Moniku Čajkovú a za náhradníkov Gabrielu Compľovú a Václava
Vyrosteka,
3. za predsedu Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo poslankyňu Janu
Petriľákovú a za člena komisie Moniku Čajkovú,
4. za predsedu Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie poslankyňu Petra
Pardusa a za člena komisie Jaroslava Hrebíka
5. za predsedu Komisie sociálnej a zdravotnej poslankyňu Annu Jurcovú a za členov komisie Elu
Pardusovú a Teréziu Kindjovú,
6. za predsedu Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie poslanca Moniku Kubisovú.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

UZNESENIE č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odkladá
voľbu ďalších členov komisií na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

K bodu č. 9
UZNESENIE č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
určuje
plat starostovi Obce Hniezdne, Ing. Viktorovi Selepovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, a to:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku 2,20 s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:
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K bodu č. 10
UZNESENIE č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu Obce Hniezdne Ing. Viktorovi Selepovi za nevyčerpanú dovolenku:
 za rok 2018 v rozsahu 20 dní.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:

K bodu č. 11
UZNESENIE č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
poveruje
výkonom sobášiaceho starostu obce a poslankyňu Máriu Krajgerovú.
Hniezdne, dňa

Ing. Viktor Selep, starosta obce:
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