
OBEC HURBANOVA VES 
OBECNÝ ÚRAD 

HLAVNÁ ULICA 48/1, 903 01  HURBANOVA VES 

 

 

    

Overovatelia: 

 Zápisnica zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva Obce Hurbanova Ves 

konaného dňa 21. 11. 2022  

na obecnom úrade v Hurbanovej Vsi 

 

 

Pani starostka privítala prítomných na  slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva, ktoré zvolala na základe § 12 ods. 1 Zákona číslo 369 / 1990 Zbierky o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Článku 6 rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva Obce Hurbanova Ves.  

 

Program zasadnutia bol nasledovný: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

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

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Správa mandátovej komisie 

10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného  

      záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba  

      jej členov  

11. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia  

      zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

12. Informácia o plate starostky 

13. Poverenie zastupovaním starostu  

14. Udelenie čestného občianstva 

15. Prerokovanie výšky príspevku na bývanie 

16. Záver 
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Ad 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Za zapisovateľku bola určená p. Ing. Katarína Jankovičová. Za overovateľov zápisnice boli určení p. 

Ing. Peter Pospíšil a p. Radoslav Juríček. 

 

Ad 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie  osvedčení        o 

zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva  

 

P. starostka požiadala predsedu miestnej volebnej komisie, p. Ing. Milana Baláža, aby oznámil 

výsledky voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenej 

starostke a poslancom novozvoleného zastupiteľstva. 

P. starostka sa poďakovala p. predsedovi za informáciu a tiež poďakovala všetkým členom komisie 

za dobre odvedenú prácu. 

 

Ad 4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu  

 

P. starostka vyzvala prítomných, aby vstali. Zákon Slovenskej národnej rady  č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení predpisuje starostovi obce zložiť sľub.  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

P. starostka prečítala sľub, vyslovila „sľubujem“, podpísala sľub a prevzala osvedčenie z rúk p. 

predsedu volebnej komisie.  

 

Ad 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva  

 

Zákon Slovenskej národnej rady  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení tak isto predpisuje zložiť sľub 

aj poslancom obecného zastupiteľstva. P. starostka požiadala p. Ing. Petra Pospíšila, aby prečítal sľub: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
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Poslanci predstúpili v abecednom poradí, zložili sľub podaním ruky, vyslovením „sľubujem“ 

a podpísaním textu sľubu. Následne prevzali osvedčenie z rúk predsedu volebnej komisie.  

 

Ad 6. Vystúpenie novozvoleného starostu  

 

Novozvolená starostka predniesla krátky príhovor, v ktorom sa poďakovala voličom, že jej dali znovu 

dôveru a zvolili ju za starostku obce.  

Ocenila, že volebná kampaň bola veľmi korektná. Vyzdvihla, že obec čaká náročné obdobie a dúfa, 

že poslanci, tak ako aj doteraz jej budú nápomocní. Verí, že napriek energetickej kríze, ktorej čelí aj 

obec Hurbanova Ves, bude vedieť so zastupiteľstvom hľadať spôsoby, ako rozvíjať obec v prospech 

obyvateľov a prinášať nové projekty a ich následnú realizáciu.   

 

Ad 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  

 

P. starostka predložila program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nakoľko 

poslanci nemali bod na doplnenie, tak p. starostka dala o programe hlasovať.  

 

UZNESENIE č. 1/11/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje program rokovania OZ.   

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomných: 0 ) 

 

P. starostka doporučila, aby sa obecné zastupiteľstvo riadilo schváleným programom. 

 

Ad 8.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

 

P. starostka navrhla za členov mandátovej komisie poslancov: Ing. Petra Pospíšila, Radoslava Juríčka 

a Branislava Skalského. Poslanci návrh schválili. 

 

UZNESENIE č. 2/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

volí   mandátovú komisiu v nasledovnom zložení: Ing. Peter Pospíšil, Radoslav Juríček a Branislav 

Skalský. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomných: 0 ) 
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Mgr. Martina Petráková, Mgr. Jaroslav Ďurovka a Ing. 

Vratko Šoka. Poslanci návrh schválili. 

 

UZNESENIE č. 3/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce  Hurbanova Ves 

volí   návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Mgr. Martina Petráková, Mgr. Jaroslav Ďurovka a 

Ing. Vratko Šoka. . 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomných: 0 ) 

  

P. starostka skonštatovala, že komisie boli zvolené. 

 

Ad 9. Správa mandátovej komisie  

 

P. starostka požiadala člena mandátovej komisie Ing. Petra Pospíšila, aby predniesol správu.  

P. Ing. Pospíšil predniesol správu, ktorú poslanci následne zobrali na vedomie. 

 

UZNESENIE č. 4/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce  Hurbanova Ves 

a) berie na vedomie  Správu mandátovej komisie. 

b) konštatuje , že novozvolená starostka  a  poslanci novozvoleneého obecného zastupiteľstva 

obce zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomných: 0 ) 

 

Ad 10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného       záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov  

 

P. starostka navrhla zriadiť komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného  

záujmu   pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Za členov komisie navrhla: Tomáša Skalského,  Ing. Vratka Šoku a Radoslava Juríčka. 

Poslanci súhlasili s návrhmi. 

 

UZNESENIE č. 5/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce  Hurbanova Ves 

a) zriaďuje  komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu      pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
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b) volí  členov komisiu v nasledovnom zložení: Tomáš Skalský,  Ing. Vratko Šoka a Radoslav 

Juríček. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomných: 0 ) 

 

Ad 11.  Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia       

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

 

P. starostka navrhla za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch, podľa   § 12 ods. 2. – 1. veta, ods. 3 -  3. veta, ods. 5 – 5. veta a ods. 6 - 3. veta Z.č. 

369/1990 Zb. v z.n.p., p. Branislava Skalského  

Poslanci súhlasili s návrhom. 

 

UZNESENIE č. 6/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

poveruje  poslanca Branislava Skalského zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva 

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

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

( za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 – B. Skalský, nehlasovalo: 0, neprítomných: 0 ) 

 

Ad 12. Informácia o plate starostky 

 

Pani starostka požiadala p. Ing. Jankovičovú, aby podala informáciu. 

P. Ing. Jankovičová informovala prítomných, že v zmysle zákona č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostke obce Hurbanova Ves plat vypočítaný 

z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a násobku koeficientu 

uvedeného v §4 ods. 1 zákona č. NR SR č. 320/2018 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č.253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

 

UZNESENIE č. 7/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

berie na vedomie informáciu o plate starostky Obce Hurbanova Ves. 

( za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomný: 0 ) 
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Ad 13. Poverenie zastupovaním starostu  

 

P. starostka informovala, že zastupovaním starostu poveruje p. Ing. Petra Pospíšila. Poslanci zobrali 

na vedomie. 

 

UZNESENIE č. 8/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

berie na vedomie , že poverený zástupovaním starostu bol určený p. Ing. Peter Pospíšil. 

( za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 – Ing. P. Pospíšil, nehlasovalo: 0, neprítomný: 0 ) 

 

Ad 14. Udelenie čestného občianstva 

 

P. starostka navrhla a poslanci schválili, aby Čestné občianstvo obce Hurbanova Ves bolo pridelené 

Ing. Ľubomírovi Petrákovi, CSc. „ IN MEMORIAM“, ako vyjadrenie vďaky a úcty za celoživotnú 

prácu v prospech rozvoja obce a šírenie jej dobrého mena. 

 

UZNESENIE č. 9/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje  udelenie čestného občianstva Obce Hurbanova Ves „IN MEMORIAM“ p. Ing. 

Ľubomírovi Petrákovi, CSc. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomný: 0 ) 

 

Následne p. starostka odovzdala Mgr. Martine Petrákovej plaketu, ktorá symbolizuje udelenie 

čestného občianstva.  

 

Ad 15. Prerokovanie výšky príspevku na bývanie 

 

Poslanci po krátkej rozprave navrhli znížiť výšku príspevku na bývanie. 

  

UZNESENIE č. 10/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje výšku príspevku na bývanie nasledovne: 

a) 25 % sumy uhradenej dane z nehuteľnosti v danom kalendárnom roku zo stavby, bytu 

a nebytového priestoru 
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b) 25 % sumy uhradenej dane z nehuteľnosti v danom kalendárnom roku zo zastavaných plôch, 

ostatných plôch a stavebných pozemkov mimo zastavaného územia obce 

c) 25 % sumy uhradenej dane z nehuteľnosti v danom kalendárnom roku z pozemkov v zastavanom 

území obce, ktorých je vlastníkom alebo spoluvalstníkom. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovalo: 0, neprítomný: 0 ) 

 

Pani starostka skonštatovala, že úlohu, ktorú mali pred sebou – zložiť sľub a ujať sa svojich funkcií, 

splnili. 

 

Poďakovala sa prítomným za účasť a popriala pekný zvyšok večera. 

 

 

 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa 22.11.2022     Mgr. Jana Lauferová 

            starostka obce 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Jankovičová  

 


