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ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom 

konaného dňa 15.12.2014 o 17:00 h. 

 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce  

Poslanci: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mgr. Mária Krajgerová, 

Mgr. Jozef Kuzár, Marián Pardus, Ing. Jana Petriľáková, Ing. Pavol Šimkovič, Václav 

Vyrostek 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová 

Hostia a verejnosť: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 

4. Ustanovenie mandátovej komisie 

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

7. Správa mandátovej komisie 

8. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

10. Určenie zástupcu starostu 

11. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

12. Správa volebnej komisie 

13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

14. Určenie platu starostu obce 

15. Poverenie sobášiacich, poverenie pre podpisové vzory v bankovom styku 

16. Diskusia  

17. Správa návrhovej komisie 

18. 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, za overovateľov zápisnice 

poslancov: doterajšieho - Pavla Kubisa a novozvoleného - Jaroslava Hrebíka. 

K bodu č. 3 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
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Starosta obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie pána Róberta Kanciana, aby prítomných 
oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy konaných 15.11.2014.  
Odpis Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a 
starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu č. 4 – Ustanovenie mandátovej komisie 

Pre overenie mandátov novozvolených poslancov a novozvoleného starostu obce ustanovil starosta 

mandátovú komisiu v tomto zložení: Gabriela Compľová, Dušan Majirský a Václav Vyrostek. 

K bodu č. 5 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Predseda miestnej volebnej komisie (ďalej len „MVK“) vyzval opätovne zvoleného 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. Predseda MVK zablahoželal starostovi obce a odovzdal 

mu Osvedčenie o zvolení za starostu obce Hniezdne. 

Starostom podpísaný text sľubu je súčasťou tejto zápisnice. 

K bodu č. 6 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta obce vyzval poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. Novozvolení poslanci povstali, starosta prečítal text sľubu a požiadal novozvolených 

poslancov, aby 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  

Hniezdne. Predseda MVK zablahoželal novým poslancom a odovzdal im Osvedčenie o zvolení za 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom. 

Poslancami podpísaný text sľubu je súčasťou tejto zápisnice. 

K bodu č. 7 – Správa mandátovej komisie 

Správu mandátovej komisie prečítala pani Gabriela Compľová. Konštatovala, že zvolený starosta obce 

Ing. Viktor Selep zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa funkcie starostu obce v novom volebnom 

období, že poslanci Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. 

Jozef Kuzár, Marián Pardus, Ing. Jana Petriľáková, Ing. Pavol Šimkovič a Václav Vyrostek zložili 

zákonom predpísaný sľub a ujali sa funkcie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne 

v novom volebnom období. Ďalej konštatovala, že prítomných je 9 poslancov z 9, čo je 100 % 

a zasadnutie je uznášaniaschopné. 

OZ vzalo správu mandátovej komisie na vedomie. 

Správa mandátovej komisie je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 8 – Voľba návrhovej a volebnej komisie 

Do návrhovej komisie navrhol starosta obce poslancov: Máriu Krajgerovú, Václava Vyrosteka 

a Štefana Jurca 

Keďže poslanci nemali iné návrhy a pripomienky k predloženému zloženiu komisie, starosta prikročil 

k hlasovaniu: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 0 

Do volebnej komisie navrhol starosta poslancov: Pavla Šimkoviča, Jaroslava Hrebíka 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:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

K bodu č. 9 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

Starosta predniesol návrh programu, podľa ktorého bude ustanovujúce zasadnutie OZ pokračovať: 

9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

10. Určenie zástupcu starostu 

11. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

12. Správa volebnej komisie 

13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

14. Určenie platu starostu obce 

15. Poverenie sobášiacich, poverenie pre podpisové vzory v bankovom styku 

16. Diskusia  

17. Správa návrhovej komisie 

18. Záver 

K predloženému návrhu programu nemali poslanci ďalšie návrhy a pripomienky. Starosta dal 

o návrhu programu hlasovať: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

K bodu č. 10 – Určenie zástupcu starostu 

Starosta obce informoval poslancov o poverení poslanca Jozefa Kuzára na výkon funkcie zástupcu 

starostu obce počas celého funkčného obdobia. Na otázku starostu, či prijíma túto funkciu, poslanec 

Kuzár odpovedal kladne. 

OZ vzalo túto informáciu na vedomie. 

K bodu č. 11 – Návrh na 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 a navrhol 

zriadiť 6 stálych komisií, z ktorých 2 sú zriaďované v zmysle zákona a ďalších predpisov: 
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1. Komisiu pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
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 

Starosta dal poslancom možnosť vyjadriť sa k návrhu, predložiť iné návrhy alebo návrhy na zmeny. 
Poslanci nemali iné návrhy a pripomienky, preto starosta dal hlasovať o predloženom návrhu: 

Hlasovanie o zriadení komisie č. 1 - Komisia pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov: 
Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Hlasovanie o zriadení komisie č. 2 - Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností: 
Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Hlasovanie o zriadení komisie č. 3 - Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo: 
Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Hlasovanie o zriadení komisie č. 4 - Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Hlasovanie o zriadení komisie č. 5 - Komisia sociálna a zdravotná: 
Počet prítomných poslancov: 9 
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Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Hlasovanie o zriadení komisie č. 6 - Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh na zloženie komisie č. 1 – Komisia pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov – predniesol starosta, informoval poslancov, že táto komisia je zriadená 

v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. 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: 

Ing. Pavol Šimkovič – za stranu KDH 

Marián Pardus – za stranu SMER-SD 

Jaroslav Hrebík – za stranu SIEŤ 

Štefan Jurco – za nezávislých kandidátov 

K navrhnutému zloženiu komisie nemali poslanci pripomienky, starosta dal hlasovať o zložení tejto 

komisie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh na zloženie komisie č. 2 – Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností – predniesol 

starosta obce, informoval poslancov, že táto komisia sa zriaďuje výlučne z poslancov v zmysle zákona 

NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a podľa čl. VIII. VZN č. 2/2010 o sťažnostiach (Zásady pre 

vybavovanie sťažností v podmienkach obce Hniezdne). Navrhol toto zloženie komisie: Jaroslav 

Hrebík, Marián Pardus, Václav Vyrostek, náhradníci: Mária Krajgerová, Pavol Šimkovič v tomto 

poradí. Komisia si zo svojho stredu zvolí predsedu. 

K návrhu zloženia tejto komisie neboli zo strany poslancov vznesené iné návrhy a pripomienky. 

Starosta dal o zložení komisie  hlasovať: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali: 9 
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Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 3 – Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo – 

predniesol starosta a za predsedu tejto komisie navrhol poslanca Jozefa Kuzára. Ten na otázku, či 

príjme túto funkciu, odpovedal kladne. K predloženému návrhu starostu nemali poslanci iné návrhy, 

a tak dal o návrhu hlasovať: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 4 – Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné 

prostredie – predniesol starosta a za predsedu tejto komisie navrhol poslankyňu Janu Petriľákovú. Tá 

na otázku, či príjme túto funkciu, odpovedala kladne. K predloženému návrhu starostu nemali 

poslanci iné návrhy, a tak dal o návrhu hlasovať: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9  

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 5 – Komisia sociálna a zdravotná – predniesol starosta a za 

predsedu tejto komisie navrhol poslankyňu Gabrielu Compľovú. Tá na otázku, či príjme túto funkciu, 

odpovedala kladne. K predloženému návrhu starostu nemali poslanci iné návrhy, a tak dal o návrhu 

hlasovať: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh na zvolenie predsedu komisie č. 6 – Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie – predniesol 

starosta a za predsedu tejto komisie navrhol poslanca Štefana Jurca. Ten na otázku, či príjme túto 

funkciu, odpovedala kladne. K predloženému návrhu starostu nemali poslanci iné návrhy, a tak dal 

o návrhu hlasovať: 

Počet prítomných poslancov: 9 
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Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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 verejnosti ako aj zamestnanci Obce Hniezdne, 

ktorí budú nápomocní komisiám. Ak predsedovia komisií nepredložia návrhy na voľbu členov komisií 

na tomto zasadnutí, členovia komisií budú zvolení na najbližšom zasadnutí OZ. 

O slovo sa prihlásil poslanec Jozef Kuzár a predložil návrh na voľbu členov Komisie pre financie, 

výstavbu a lesné hospodárstvo a to ekonómku Annu Krompaščíkovú a Ing. Andreja Hlinku. Menovaní 

súhlasili s funkciou v komisii. Svoj návrh zdôvodnil potrebou pracovného stretnutia ešte v tomto roku 

na prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu Obce Hniezdne pred jeho schválením. Navrhovaní 

členovia boli členmi komisie aj v predchádzajúcom volebnom období.  

K návrhu poslanca Jozefa Kuzára nemali poslanci pripomienky ani iné návrhy. 

Hlasovanie o návrhu na voľbu členov Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

predloženého poslancom Jozefom Kuzárom: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  7 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Pavol 

Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0   

Zdržali sa: Štefan Jurco, Jana Petriľáková 

Nehlasovali: 0 

Keďže členovia ostatných komisií neboli zvolení na tomto zasadnutí, OZ odkladá voľbu členov komisií 

na nasledujúce zasadnutie OZ. 

K bodu č. 12 – Správa volebnej komisie 

Správu volebnej komisie prečítal poslanec Pavol Šimkovič. Konštatoval, 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. 13 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 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. Navrhol, aby OZ poverilo poslankyňu Máriu Krajgerovú na zvolávanie 

a vedenie zasadnutí OZ v prípadoch ustanovených § 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. 

K návrhu starostu neboli vznesené iné návrhy či pripomienky a tak dal starosta o návrhu hlasovať: 
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Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

K bodu č. 14 - Určenie platu starostu obce 

Hlavná ekonómka Anna Krompaščíková 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 

podľa § 4 ods. 1. Starosta obce Hniezdne je zaradený do tretej (od 1001 do 3000 obyvateľov) 

z deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce (obec Hniezdne 1435 obyvateľov – 1,98-

násobok), 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 2013 vyčíslená Štatistickým úradom SR je  stanovená na sumu  824 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 1 632 eur mesačne s 

účinnosťou od 15.12.2014 (824 € x 1,98=1 631,52 po zaokrúhlení 1 632 €) 

- zvýšeného platu o 40 % a to v sume 653 eur mesačne s účinnosťou od 15.12.2014   

(824 x 1,98  = 1 631,52 x 40 % = 652,60  po zaokrúhlení 653 € ) 

 

O slovo sa prihlásila poslankyňa Jana Petriľáková a navrhla určiť plat starostovi vo výške základného 

platu, teda v sume 1 632 eur mesačne z dôvodu, že začíname nové volebné obdobie, začíname 

odznova a neskôr môže byť tento plat prehodnotený podľa výsledkov práce starostu. 

Na otázku starostu, či sú ďalšie alebo iné návrhy, sa o slovo prihlásil poslanec Jozef Kuzár, ktorý 

konštatoval, že pred 4 rokmi bol starosta v rovnakej pozícii. Začínal so základným platom, ktorý mu bol 

po určitom čase zvýšený o 15%. Veľkou novelou zákona 253/1994 Z. z. došlo k výrazným zmenám 

v platových pomeroch starostov a primátorov. Okrem iného sa znížil násobok podľa počtu obyvateľov 

z 2,20 na 1,98 a tiež sa zrušila možnosť schvaľovať starostovi odmeny. Návrh platu starostu, ktorý 

predložil obecný úrad vychádza z doterajšieho platu, ktorý bol starostovi schválený OZ s účinnosťou 

od 1.6.2014 a zvýšenie platu o 40% bolo schválené OZ s prihliadnutím na vykonanú prácu, na prísun 

finančných prostriedkov do obce, ktorých nebolo málo, na zveľadenie majetku obce. Starosta si plat 

navrhovaný obecným úradom zaslúži, preto odporúča schváliť ho v znení predloženom obecným 

úradom. 

Ďalšie návrhy zo strany poslancov neboli, starosta dal hlasovať o návrhu poslankyne Jany Petriľákovej: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  2 

Štefan Jurco, Jana Petriľáková 

Návrh poslankyne Jany Petriľákovej nebol prijatý, a tak dal starosta hlasovať o návrhu predloženom 

obecným úradom: 

Počet prítomných poslancov: 9 
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Za hlasovali:  7 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Pavol 

Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali:  Jana Petriľáková 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Štefan Jurco 

 

Návrh obecného úradu bol prijatý.  

OZ určilo v súlade so zákonom NR SR č. 153/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pre voľbami mesačný plat starostu Ing. Viktora Selepa vo 

výške 2 285 eur s účinnosťou od 15.12.2014. 

K bodu č. 15 – 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. 

Poslanci nemali iné návrhy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Funkciou sobášiacich boli OZ poverení starosta obce a poslankyňa Mária Krajgerová 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v bankovom styku sa pri uskutočnených transakciách obce 

vyžaduje potvrdenie formou overených podpisov. V súčasnosti je to kombinácia podpisov dvoch 

poverených osôb a úradnej pečiatky. Zaužívaným zvykom bolo, že podpisové práva k bankovým 

transakciám na účtoch obce mali starosta obce, zástupca starostu obce, predseda finančnej komisie 

a ekonómka obce. Starosta navrhol, aby takýmto oprávnením poverilo OZ starostu obce, poslancov 

Jozefa Kuzára, Pavla Šimkoviča a ekonómku Annu Krompaščíkovú. 

K návrhu starostu neboli zo strany poslancov vznesené iné návrhy či pripomienky, a tak dal starosta 

hlasovať o návrhu: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali:  9 

Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Štefan Jurco, Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Marián Pardus, Jana 

Petriľáková, Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Proti hlasovali: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Na podpisovanie dokumentov v bankovom styku poverilo OZ starostu obce, poslancov Jozefa Kuzára, 

Pavla Šimkoviča a ekonómku Annu Krompaščíkovú. 

K bodu č. 16 – Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu a navrhol, aby s diskusnými príspevkami vystúpili najskôr poslanci OZ a až tak 

sa o slovo prihlásili občania. 

poslanec Jurco – požaduje poveriť občana z ulice „Čurek“, aby dával pozor v obci hlavne na rómsku 

mládež 

poslanci Šimkovič a Hrebík – navrhujú vytvoriť rómsku hliadku z občanov evidovaných na úrade práce 

s možnosťou financovania z prostriedkov ÚPSVaR 

pani Kristína Mačugová – eviduje problém s voľne pobehujúcimi psami v obci, čo preto môže urobiť 

obec? 

starosta: za psa je zodpovedný jeho vlastník, pripravíme a odvysielame reláciu v miestnom rozhlase 

pán František Horál – prihovoril sa k opätovne zvolenému starostovi a novému obecnému 

zastupiteľstvu, zablahoželal im a poprial im pracovné a osobné úspechy 

- cesta na ulici za školou – vyzval OZ, aby našlo finančné prostriedky na opravu cesty, zdôraznil 

požiadavku, či skôr  niektorých občanov žijúcich na tejto ulici – trikrát a dosť ! 

- požaduje prerezať stromy okolo kostola, niektoré vyrúbať 

- požaduje vybudovať betónovú cestu na cintorín od brány po schody 

- ak by bol v ponuke na odpredaj dom pána Sipka pri cintoríne, navrhuje odkúpiť ho a na jeho 

mieste vybudovať parkovisko pre návštevníkov cintorína 

- osloviť vlastníka starej krčmy a vyzvať ho na obnovu fasády, prípadne budovu zbúrať 

- kinosálu v kultúrnom dome prebudovať na telocvičňu 

- čo s rozostavanou budovou pri kultúrnom dome 

starosta: vašimi návrhmi sa budeme určite zaoberať, čo sa týka stromov, orezať ich môžeme, no 

s výrubom to bude problematické kvôli podmienkam pamiatkového úradu 

poslankyňa Petriľáková – o parkovaní áut pred nákupným strediskom, navrhuje vypovedať zmluvu 

o nájme 

pani Kristína Mačugová – upozornila, že okrasné cyprusy prerástli do vzdušného vedenia, bolo by 

vhodné orezať ich 

poslanec Kuzár – stavom cesty na ulici za školou sa intenzívne zaoberalo aj predchádzajúce OZ 

- verejný poriadok – užšia spolupráca so školou pri výchove (polámané stromy okolo cesty na 

vlakovú stanicu, používanie pyrotechniky deťmi, ...) 

riaditeľ ZŠ S MŠ Hniezdne Dr. Solár – o incidente v čase konania tohto zasadnutia OZ (používanie 

pyrotechniky pred školou), bol na mieste ihneď po oznámení pánom Horálom, vie, kto tam bol 

a zavolá si ho na pohovor 

pani Kristína Mačugová – upozornila, že mladí rómski spoluobčania sa túlajú po obci a má 

podozrenie, že sliedia v dvoroch občanov 

pán Štefan Štefánik – konštatuje, že kompostoviská neplnia svoj účel, keď je v nich to, čo tam byť 

nemá a požiadal o väčšiu kontrolu aj prostredníctvom kamier 

starosta: všetko je to v ľuďoch a ich prístupe k životnému prostrediu a k prostrediu v ktorom žijú, 

obec sa snaží vytvárať podmienky v prospech občanov pri nakladaní s odpadmi, no niektorí občania 

ich neakceptujú 

pán Rudolf Danielovič – opýtal sa, či sa bude pokračovať vo výstavbe kanalizácie od domu č. 89 po 

dom č. 97 
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pani Anna Fecenková – konštatovala, že ulica, na ktorej býva bola kedysi pekná, no mnoho cyprusov 

je už vyrúbaných, pretože ľudom sa nechce upratovať opadané ihličie z týchto stromov  

Keďže ďalšie diskusné príspevky už predložené neboli, starosta ukončil diskusiu a opýtal sa poslancov, 

či k uvedeným príspevkom príjmu nejaké závery. K tomuto bodu OZ neprijalo žiadne uznesenie 

Starosta obce predniesol krátky príhovor, v ktorom sa poďakoval bývalému OZ za jeho prácu 

v predchádzajúcom volebnom období, oslovil novozvolených poslancov OZ a spoluobčanov a vyzval 

ich na vzájomnú spoluprácu, aby sa spoločnými silami dosiahli ešte lepšie výsledky a to v prospech 

občanov obce Hniezdne. Novému OZ zaželal veľa plodných nápadov a pracovných síl. Všetkým zaželal 

požehnané Vianoce a úspešný vstup do nového roka. 

OZ vzalo na vedomie príhovor starostu obce. 

K bodu č. 17 – Správa návrhovej komisie 

Správu návrhovej komisie prečítala poslankyňa Mária Krajgerová. Zhrnula v nej OZ prijaté uznesenia. 

OZ vzalo správu návrhovej komisie na vedomie. 

Správa návrhovej komisie je prílohou tejto zápisnice. 

 K bodu č. 18 – Záver 

Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ. 

Zasadnutie bolo ukončené o 18:45 hod. 

 

 

Zapísala: Anna Krompaščíková 

 

Overovatelia: 

Pavol Kubis    ..........podpísané............. 

Jaroslav Hrebík    ..........podpísané............. 
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UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 

 15. decembra 2014 v spoločenskej sále kultúrneho domu 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 15. decembra 2015 

prijalo tieto uznesenia: 

UZNESENIE č. 1 

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. 

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, 

Jaroslav Hrebík, 

Štefan Jurco, 

Mgr. Mária Krajgerová, 

Mgr. Jozef Kuzár, 

Marián Pardus, 

Ing. Jana Petriľáková, 

Ing. Pavol Šimkovič, 

Václav Vyrostek 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

UZNESENIE č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

správu mandátovej komisie.  

UZNESENIE č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

1. návrhovú komisiu v zložení Mgr. Mária Krajgerová, Václav Vyrostek, Štefan Jurco, 
2. volebnú komisiu v zložení Ing. Pavol Šimkovič, Jaroslav Hrebík, Ing. Jana Petriľáková. 

UZNESENIE č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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UZNESENIE č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu starostu obce o poverení poslanca Mgr. Jozefa Kuzára na výkon funkcie zástupcu starostu 

obce počas celého funkčného obdobia. 

UZNESENIE č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

z r i a ď u j e 

tieto komisie obecného zastupiteľstva: 

1. Komisiu pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
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 

UZNESENIE č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

v o l í 

1. za členov Komisie pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov poslancov  Ing. Pavla Šimkoviča, Mariána Pardusa, Jaroslava Hrebíka a Štefana 

Jurca, 

2. za členov Komisie pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností poslancov Jaroslava Hrebíka, 

Mariána Pardusa, Václava Vyrosteka a za náhradníkov Mgr. Máriu Krajgerovú a Ing. Pavla 

Šimkoviča, 

3. za predsedu Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo poslanca Mgr. Jozefa Kuzára 

a za členov komisie Annu Krompaščíkovú a Ing. Andreja Hlinku, 

4. za predsedu Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie poslankyňu Ing. Janu 

Petriľákovú, 

5. za predsedu Komisie sociálnej a zdravotnej poslankyňu Gabrielu Compľovú, 

6. za predsedu Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie poslanca Štefana Jurca. 

UZNESENIE č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

o d k l a d á 

voľbu členov komisií na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

UZNESENIE č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e    n a    v e d o m i e 

správu volebnej komisie 
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UZNESENIE č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

p o v e r u j e 

poslankyňu  Mgr. Máriu Krajgerovú 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. 

UZNESENIE č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

plat starostu v súlade s § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a to v sume 1 632 eur 

mesačne s účinnosťou od 15.12.2014. 

UZNESENIE č. 13 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 40 % a to v sume 653 

eur mesačne s účinnosťou od 15.12.2014. 

UZNESENIE č. 14 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 153/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pre voľbami mesačný plat starostu Ing. Viktora Selepa vo výške       

2 285 eur mesačne s účinnosťou od 15.12.2014. 

UZNESENIE č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

p o v e r u j e 

1. výkonom sobášiaceho starostu obce a poslankyňu Mgr. Máriu Krajgerovú 
2. podpisovým právom v bankovom styku starostu obce, poslancov Mgr. Jozefa Kuzára, Ing. 

Pavla Šimkoviča a ekonómku Annu Krompaščíkovú 

 

UZNESENIE č. 16 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

vystúpenie novozvoleného starostu 
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UZNESENIE č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

správu návrhovej komisie 

 

         podpísané 
              .................................... 
         Ing. Viktor Selep, 
           starosta obce 

 

 

 


