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ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 

24.11.2022 o 17:00 h. 

 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce 

Poslanci: Radovan Čižinský, Jaroslav Hrebík, Martin Jurák, Ing. Tatiana Kiszelyová, 

Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Jozef Kuzár, Lukáš Pardus, Marián Pardus, Václav 

Vyrostek 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová 

Hostia a verejnosť: podľa prezenčnej listiny  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb a zloženie sľubu 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Hniezdne a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

c) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

d) Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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 obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Návrh na určenie sobášiacich 

11. Diskusia 

12. Zhrnutie prijatých uznesení 

13. 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 zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa určil starosta  zamestnankyňu Gabrielu Rurovú a za overovateľov zápisnice určil 

Radovana Čižinského a Jaroslava Hrebíka. 

 

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

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov obecného zastupiteľstva 

Starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Annu Krompaščíkovú, aby 

prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy konaných 29.10.2022. 

Odpis Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva 

a starostu obce je súčasťou dokumentácie ustanovujúceho zasadnutia OZ. 
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Predsedníčka MVK vyzvala novozvoleného starostu obce Ing. Viktora Selepa, aby zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. Ing. Viktor Selep, sľub prečítal, potvrdil ho svojim podpisom pod jeho 

text. Zároveň sa podpísal aj do pamätnej knihy obce Hniezdne. Starostom podpísaný text sľubu tvorí 

súčasť dokumentácie ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

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

Starosta obce Ing. Viktor Selep im prečítal predpísaný sľub a novozvolení poslanci ho potvrdili svojim 

„sľubujem“ a podpisom pod jeho text v abecednom poradí. Všetci novozvolení poslanci zložili sľub 

poslanca Obecného zastupiteľstva obce Hniezdne. Zároveň sa podpísali tiež do pamätnej knihy obce 

Hniezdne. Poslancami podpísaný text sľubu tvorí súčasť dokumentácie ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

Predsedníčka miestnej volebnej komisie ( ďalej len „MVK“) odovzdala novozvolenému starostovi 

a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení. 

 

Ing. Viktor Selep sa ujal funkcie starostu obce a prihovoril sa novozvoleným poslancom, odchádzajúcim 

poslancom a prítomnej verejnosti v krátkom príhovore. 

 

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 

     Radovan Čižinský, 

     Jaroslav Hrebík, 

     Martin Jurák, 

     Ing. Tatiana Kiszelyová, 

     Mgr. Mária Krajgerová, 

     Mgr. Jozef Kuzár, 

     Lukáš Pardus, 

     Marián Pardus,  

     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  

vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

K bodu č. 4 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli 

v obci aj na webovom sídle obce. Všetci zvolení poslanci dostali pozvánku a program rokovania 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce pristúpil k schváleniu programu: 

Počet prítomných poslancov: 9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec : --- 
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Schválený program: 

 

4.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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 obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Návrh na určenie sobášiacich 

11. Diskusia 

12. Zhrnutie prijatých uznesení 

13. Záver 

 

Uznesenie č.4 

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 starosta obce poslancov: Máriu Krajgerovú , Martina Juráka a Radovana 

Čižinského. 

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

k hlasovaniu: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec : --- 

 

Do volebnej komisie navrhol starosta poslancov: Václava Vyrosteka, Mariána Pardusa a Jaroslava 

Hrebíka. 

K predloženému zloženiu volebnej komisie neboli pripomienky ani iné návrhy a starosta dal o nej 

hlasovať. 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec : --- 

 

Uznesenie č.5 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  s c h v a ľ u j e  

1. návrhovú komisiu v zložení Mgr. Mária Krajgerová, Martin Jurák, Radovan Čižinský 

2. volebnú komisiu v zložení Václav Vyrostek, Marián Pardus, Jaroslav Hrebík 

 

K bodu č. 6 – Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starosta obce informoval poslancov, že poverený zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie 

v zmysle §13b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude poslanec Jozef Kuzár (dlhoročný 

poslanec OZ) 
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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, že poverený zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie v zmysle §13b 

ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude poslanec Mgr. Jozef Kuzár. 

 

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. 

Poslanec Kuzár navrhol  poslankyňu Máriu Krajgerovú. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Kuzára: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : Krajgerová 

Nehlasoval poslanec : --- 

 

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom p o v e r u j e 

poslankyňu Mgr. Máriu Krajgerovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 šiesta veta a ods. 6 tretia veta zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu č. 8 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov 

Starosta podal informáciu poslancom o ich práve zriaďovať komisie ako stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány OZ. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených OZ. 

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje 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 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 

Starosta predložil návrh rozdeliť Komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie a to na: 

- Komisiu pre kultúru a vzdelávanie 

- Komisiu pre šport 

Hlasovanie za každú komisiu jednotlivo:  

1. Komisia na ochranu verejného záujmu: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 

2. Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 
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      3.  Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 

      4.    Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 

      5.    Komisia sociálnu a zdravotnú 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 

      6.    Komisia pre kultúru a vzdelávanie 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 

      7.    Komisia pre šport 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 

 

Uznesenie č.8 

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 a vzdelávanie 

7.   Komisiu pre šport 

 

Následne sa pristúpilo z voľbám predsedov jednotlivých komisií . 

Poslanci dostali lístočky, na ktorých každý napísal svojho kandidáta na predsedu.  

Hlasovanie za predsedu komisie č. 1 - Komisie na ochranu verejného záujmu 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 

Čižinský – 7, Hrebík -1, Jurák -0, Kiszelyová -1,Krajgerová –0, Kuzár –0, L.Pardus-0,M.Pardus-

0,Vyrostek-0 

Predsedom sa stal Radovan Čižinský s počtom hlasom 7. 
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Členovia Hrebík a Kiszelyová. 

Hlasovanie za člena do komisie Hrebíka: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, ,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : Hrebík 

Nehlasoval poslanec: --- 

Hlasovanie za člena do komisie Kiszelyovú: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, ,Jurák,Hrebík, Krajgerová, Kuzar, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : Kiszelyová 

Nehlasoval poslanec: --- 

Náhradníci Jurák a Vyrostek. 

 

Hlasovanie za predsedu komisie č.2 – Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 

Čižinský – 0, Hrebík -0, Jurák -1, Kiszelyová -0,Krajgerová –5, Kuzár –0, L.Pardus-0,M.Pardus-

0,Vyrostek-3 

Predsedom sa stala Mária Krajgerová s počtom hlasom 5. 

Hlasovanie za člena do komisie Vyrosteka : 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus,  

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : Vyrostek 

Nehlasoval poslanec : --- 

Hlasovanie za člena do komisie Juráka: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : Jurák 

Nehlasoval poslanec : --- 

Členovia komisie Vyrostek a Jurák. 

 

Hlasovanie za predsedu komisie č.3 – Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 

Čižinský – 2, Hrebík -0, Jurák -2, Kiszelyová -0,Krajgerová –0, Kuzár –4, L.Pardus-0,M.Pardus-

1,Vyrostek-0 

Druhé kolo voľby: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 

Čižinský – 2, Hrebík -0, Jurák -2, Kiszelyová -0,Krajgerová –0, Kuzár –5, L.Pardus-0,M.Pardus-

0,Vyrostek-0 

Predsedom sa stal Jozef Kuzár s počtom hlasom 5. 

 

Hlasovanie za predsedu komisie č.4 – Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 
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Čižinský – 0, Hrebík -1, Jurák -7, Kiszelyová -1,Krajgerová –0, Kuzár –0, L.Pardus-0,M.Pardus-

0,Vyrostek-0 

Predsedom sa stal Martin Jurák s počtom hlasov 7. 

 

Hlasovanie za predsedu komisie č. 5 – Komisia sociálna a zdravotná 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 

Čižinský – 0, Hrebík -0, Jurák -0, Kiszelyová -8,Krajgerová –1, Kuzár –0, L.Pardus-0,M.Pardus-

0,Vyrostek-0 

Predsedom sa stala Tatiana Kiszelyová s počtom hlasov 8. 

 

Hlasovanie za predsedu komisie č. 6 - Komisia pre kultúru a vzdelávanie 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 

Čižinský – 0, Hrebík -1, Jurák -0, Kiszelyová -1,Krajgerová –3, Kuzár –1, L.Pardus-1,M.Pardus-

2,Vyrostek-0 

2.kolo voľby medzi poslancami Krajgerová a Marián Pardus 

Krajgerová -3, M. Pardus -6 

Predsedom sa stal Marián Pardus s počtom hlasov 6. 

 

Hlasovanie za predsedu komisie č. 7 – Komisia pre šport 

Počet prítomných poslancov :  9 

Počet hlasov pre každého poslanca : 

Čižinský – 0, Hrebík -1, Jurák -0, Kiszelyová -0,Krajgerová –0, Kuzár –0, L.Pardus-8,M.Pardus-

0,Vyrostek-0 

Predsedom sa stal Lukáš Pardus s počtom hlasov 8. 

 

Návrh predsedu Kuzára za členov do komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Pavla 

Šimkoviča a Annu Krompaščíkovú. 

 

Hlasovanie za člena do komisie Šimkoviča: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec : --- 

 

Hlasovanie za člena do komisie Krompaščíkovú: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec : --- 

 

Poslanci sa zhodli na tom, že voľbu ďalší členov do komisii doplnia na nasledujúce OZ. 
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Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í 

1.  za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu Radovana Čižinského a za členov 

komisie: Jaroslava Hrebíka, Ing. Tatianu Kiszelyovú, za náhradníkov Martina 

Juráka a Václava Vyrosteka. 

2. za predsedu Komisie pre prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti Mgr. Máriu 

Krajgerovú a za členov komisie: Václava Vyrosteka a Martina Juráka. 

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

Jozefa Kuzára  

4. za predsedu Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie poslanca 

Martina Juráka. 

5. za predsedu Komisie pre kultúru a vzdelávanie poslanca Mariána Pardusa. 

6. za predsedu Komisie pre šport poslanca Lukáša Pardusa. 

7. za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Ing. Pavla Šimkoviča. 

8. za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Annu Krompaščíkovú. 

 

Správa volebnej komisie 

Správu volebnej komisie prečítal poslanec Marián Pardus. Konštatoval, že voľby predsedov a členov  

komisií prebehli v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

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 r.2021 a násobku podľa § 4 ods. 1. 

s ohľadom na počet obyvateľov obce(od 1001 do 3000 obyvateľov) 2,20 Eur s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu. 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021 vyčíslená Štatistickým úradom SR je 

stanovená na sumu 1211 eur. 

Ak OZ nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. 

 

Základný plat: 1211 € x 2,20 = 2664,20 € zaokrúhlený na celé eurá nahor 2665 Eur. 

 

Poslanec Kuzár navrhol zvýšenie o 30% 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, M. Pardus,  

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : Čižinský, Hrebík,Jurák, Vyrostek 

Nehlasoval poslanec : L. Pardus 

 

 

Uznesenie č.10 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  určuje 

 

V súlade zo zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov 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 rok 2021 a násobku 2,20 v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona plat 2665,00 zvýšený 
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o 0% mesačne s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, kedy opätovne zvolený starosta zložil sľub 

starostu obce, t. j. od 25.11.2022. 

 

K bodu č. 10 – Návrh na určenie sobášiacich 

Starosta navrhol OZ v prípade svojej neprítomnosti poveriť výkonom sobášiaceho starostu obce 

poslankyňu Krajgerovú. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov :  9 

Za hlasovali : Čižinský, Hrebík,Jurák, Kiszelyová, Krajgerová, Kuzár, L. Pardus, M. Pardus, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec: --- 

 

 

 

Uznesenie č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom p o v e r u j e  

výkonom sobášiaceho starostu obce a poslankyňu Mgr. Máriu Krajgerovú. 

 

K bodu č. 11 – Diskusia 

- poslanec Čižinský sa opýtal, či má obec vypracovaný nejaký plán činnosti čo sa bude robiť v obci 

- starosta odpovedal, že určite každý z kandidátov mal vo svojom volebnom programe uvedené čo 

chce pre svojich voličov urobiť a ja budem pokračovať v tom, ako som to uviedol vo svojom 

volebnom programe 

 

K bodu č.12 – Zhrnutie prijatých uznesení 

Starosta poprosil návrhovú komisiu konkrétne Máriu Krajgerovú, aby prečítala Správu návrhovej 

komisie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne konaného dňa 

24.11.2022 v spoločenskej sále kultúrneho domu. 

OZ vzalo správu na vedomie. Správa návrhovej komisie je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.13 – Záver 

Na záver starosta  poďakoval všetkým prítomným  za účasť, poprial poslancom veľa rozumných 

rozhodnutí a dobrú spoluprácu a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ. 

Zasadnutie bolo ukončené o 18:25 hod. 

 

 

Zapísala: Gabriela Rurová 

 

Overovatelia: 

 

Radovan Čižinský ................................. 

 

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

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného 

dňa 24. novembra 2022 v spoločenskej sále kultúrneho domu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 24. novembra 

2022 prijalo tieto uznesenia: 

 

 

K bodu č.3 

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. 

 

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 

     Radovan Čižinský, 

     Jaroslav Hrebík, 

     Martin Jurák, 

     Ing. Tatiana Kiszelyová, 

     Mgr. Mária Krajgerová, 

     Mgr. Jozef Kuzár, 

     Lukáš Pardus, 

     Marián Pardus,  

     Václav Vyrostek 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

 

UZNESENIE č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

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

vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 
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K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

 

 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s c h v a ľ u j e  

1. návrhovú komisiu v zložení Mgr. Mária Krajgerová, Martin Jurák, Radovan Čižinský 

2. volebnú komisiu v zložení Václav Vyrostek, Marián Pardus, Jaroslav Hrebík 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

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

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie v zmysle §13b 

ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude poslanec Mgr. Jozef Kuzár. 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

p o v e r u j e 

poslankyňu Mgr. Máriu Krajgerovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 šiesta veta a ods. 6 tretia veta zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 
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K bodu č. 8 

UZNESENIE č. 8 

 

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 a vzdelávanie 

7.    Komisiu pre šport 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

 

UZNESENIE č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

v o l í 

1.  za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu Radovana Čižinského a za členov 

komisie: Jaroslava Hrebíka, Ing. Tatianu Kiszelyovú, za náhradníkov Martina 

Juráka a Václava Vyrosteka. 

2. za predsedu Komisie pre prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti Mgr. Máriu 

Krajgerovú a za členov komisie: Václava Vyrosteka a Martina Juráka. 

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

Jozefa Kuzára a za členov komisie: Annu Krompaščíkovú a Ing. Pavla Šimkoviča. 

4. za predsedu Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie poslanca 

Martina Juráka. 

5. za predsedu Komisie pre kultúru a vzdelávanie poslanca Mariána Pardusa. 

6. za predsedu Komisie pre šport poslanca Lukáša Pardusa 

7. za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Ing. Pavla Šimkoviča. 

8. za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Annu Krompaščíkovú. 

 

 

 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 
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K bodu č. 9 

UZNESENIE č.10 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

určuje 

v súlade zo zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov 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 rok 

2021 a násobku 2,20 v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona plat 2665,00 zvýšený o 0 % mesačne 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, kedy opätovne zvolený starosta zložil sľub starostu obce, t. 

j. od 25.11.2022. 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

 

K bodu č. 10 

 

 

UZNESENIE č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

p o v e r u j e  

výkonom sobášiaceho starostu obce a poslankyňu Mgr. Máriu Krajgerovú. 

 

Hniezdne, dňa      Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

 

 

 

 


