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Zápisnica  
z ustanovujúceho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva  konaného dňa  

7. 12. 2018, konaného v budove Požiarnej zbrojnice 
Starosta obce Vladimír Fabian privítal poslancov obecného zastupiteľstva, prítomných hostí 
a zapisovateľku miestnej volebnej komisie určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Zapisovateľ: Katarína Novottová 

 

Overovatelia zápisnice: Lívia Ondrejčíková                                    

                                       Beáta Antošová 

 

Prítomní poslanci:    Antošová Beáta 

                                 Berčo Juraj Mgr. 

                                 Novotta Vlastimil 

            Ondrejčíková Lívia 

 

Ďalší prítomní hostia podľa prezenčnej listiny: Božena Fehérová, Branislav Murgáč, Ing. 
František Murgáč 

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie podala správu miestnej volebnej komisie 
o výsledkoch volieb. Starosta obce vyznal novozvoleného starostu obce k zloženiu sľubu. 
Novozvolený starosta obce sľub prečítal, podpísal a doterajší starostu mu odovzdal insígnie. 
Potom sa ujal funkcie nový starosta obce p. Ľubomír Kačír. Vyzval novozvolených poslancov 
k prečítaniu a podpísaniu sľubu v abecednom poradí. Sľub nepodpísala zvolená za 
poslankyňu p. Mgr. Ľubuša Závojnová – ospravedlnená, ktorá zloží sľub poslanca až na 
najbližšom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 14. 12. 2018. 

Starosta obce zistil, či OZ je uznášania schopné. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

Počet poslancov, ktorý zložili sľub: 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku je uznášaniaschopné. 

 

Nasledoval príhovor novozvoleného starostu obce a predložil návrh, ktorým obecné 
zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky volieb, príhovor starostu obce a skonštatovalo, že 
novozvolený starosta a novozvolení poslanci zložili zákonom stanovený sľub. 

Týmto starosta obce Ľubomír Kačír ukončil slávnostnú časť ustanovujúceho obecného 
zastupiteľstva  a otvoril tzv. pracovnú časť a predložil návrh programu tak, ako bol 
uverejnený na úradnej tabuli: 

 
k bodu 2: Schválenie programu 

 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Zriadenie príp. nezriadenie obecnej rady, určenie jej náplne práce a voľba jej členov 
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
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5. Zriadenie komisie podľa  zákona č. 357/2004 z. z.  o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 
členov 

6. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s §12 zákona o obecnom zriadení 

7. Určenie platu starostu  
8. Záver 
 

Návrh na zmenu predloženého programu nebol, preto dal starosta obce hlasovať 
o predloženom návrhu programu. 

 

k bodu č. 3 – Zriadenie obecnej rady 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie, prípadne nezriadenie obecnej rady. Informoval 
poslancov, že obecná rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že OZ ju môže zriadiť ale 
nemusí, obecná rada sa zriaďuje najmä vtedy, ak je počet poslancov vyšší. Starosta obce dal 
hlasovať o návrhu nezriadenia obecnej rady. 

 

k bodu č. 4 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií. Informoval, že 
komisie sú podobne ako obecná rada fakultatívnym orgánom a obecné zastupiteľstvo ich 
môže zriadiť. Zákon neurčuje ktoré. Povinnou je iba komisia na ochranu verejného záujmu, 
ktorú zriaďuje OZ, ktorá bola predmetom bodu programu č. 5. 

Starosta obce navrhol vytvoriť tieto komisie: 

- Komisia na ochranu verejného poriadku 

- Komisia na občianske záležitosti 

- Komisia pre sťažnosti 

Poslanec p. Vlastimil Novotta a p. Mgr. Juraj Berčo navrhli zriadenie komisií: 

- Komisia kultúry, vzdelávaniam mládeže a športu 

- Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu. 

Po diskusii poslanci zriadili tieto komisie, zvolili ich predsedov a členov: 

- Komisia na ochranu verejného poriadku 

predseda: Mgr. Juraj Berčo 

člen: Jozef Paulík – z občanov 

člen: Vlastimil Novotta – z poslancov 

- Komisia na občianske záležitosti 

predseda: Lívia Ondrejčíková 

člen: František Fabián – z občanov 

člen: Blažej Novotta  - z občanov 

 

Komisia na sťažnosti sa bude riešiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
z dôvodu neprítomnosti p. Ľubuše Šajdákovej. 

Poslanci sa ďalej dohodli, že aj novo navrhované komisie: kultúry, vzdelávania mládeže 
a športu a obchodu, služieb a cestovného ruchu sa budú riešiť na najbližšom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, keď poslanci predložia návrhy na určenie náplne práce komisií. 
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k bodu č. 5 – Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

Obec musí povinne zriadiť komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 357/2004 Z. z.“). 
Podľa zákona starosta a poslanci (ďalej spoločne aj ako „verejní funkcionári“) musia do 30 
dní odo dňa, kedy sa ujali funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné 
oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Toto oznámenie podáva starosta a poslanci práve komisii obecného zastupiteľstva zriadenej 
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.. a preto odporúčame ju kreovať už na 
ustanovujúcom zastupiteľstve. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného 
zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických 

hnutí alebo nezávislí poslanci. 
Starosta obce navrhol komisiu v tomto zložení: 
Predseda: Novotta Vlastimil 
Člen       : Antošová Beáta 
Člen       : Ondrejčíková Lívia 
Žiadny iný návrh nebol predložený, preto dal hlasovať o zriadení komisie v tomto zložení. 
 
k bodu č. 6 – schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  
Úlohy poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplývajú z 
§ 12 zákona o obecnom zriadení: 

- Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za tri mesiace, 
zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.  

- Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupiteľstvom 

Starosta obce navrhol poveriť poslanca: Beátu Antošovú 
Poslanec Mgr. Juraj Berčo navrhol poveriť poslanca p. Vlastimila Novottu.  
Tento návrh bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami. 
 
Povereným poslancom oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva je 
Vlastimil Novotta. 

 
k bodu č. 7 – Určenie platu starostu 
Určovanie platu starostu obce je jednou z kompetencií vyhradených v § 11 ods. 4 písm. i) 
zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvu.  
Dňa 24.10.2018 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona č. 253/1994 Z.z., ktorou sa 
vo vzťahu k platu starostu zavádzajú nasledujúce zmeny: 

a) mení sa koeficient výpočtu základného platu – koeficient pre našu obec je: 1,83-
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

b) zastupiteľstvo je oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného platu starostu (primátora) 
najviac o 60% (t.j. znižuje sa z pôvodných 70%). 
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Novela zákona nadobudne účinnosť od 1.12.2018, a teda bude túto novelu potrebné zohľadniť 
jednak pri vyplácaní platu novozvoleného starostu, ako aj pri vyplácaní pomernej časti platu 
doterajšieho starostu, ak jeho mandát nezanikne zložením sľubu do 1.12.2018. 
 
Rozsah výkonu určený obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami – plný 
úväzok 
 
Starosta obce predložil návrh na určenie platu : základný plat a dal hlasovať o predloženom 
návrhu. Poslanci tento návrh schválili 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia z ustanovujúceho  obecného zastupiteľstva v Hnilčíku sú spracované 
v samostatnej prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
 

K bodu  č. 7 -  Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Oficiálne zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.30 hod.   

 

Zapísal/(a): Katarína Novottová                          
                       Ľubomír Kačír 

                                                                       starosta obce 

 

Overovatelia:  

Lívia Ondrejčíková                                                                             ........................................ 

Beáta Antošová                                                                ........................................ 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Sľub starostu obce 

- Sľub poslancov OZ 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hnilčík konaného 
dňa 7. 12. 2018 v budove Požiarnej zbrojnice 

Uznesenie č. 1-7/12/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

 
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

 
B) k o n š t a t u j e,   ž e 

 
1. novozvolený starosta obce Ľubomír Kačír zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Hnilčík: 

Antošová Beáta 
Berčo Juraj Mgr. 
Ondrejčíková Lívia 
Novotta Vlastimil 

 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 7. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                              starosta obce
  

 

 
Uznesenie č. 2-7/12-2018 

 
K návrhu na zriadenie obecnej rady, určeniu náplne jej práce a voľbe jej členov.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

n e z r i a ď u j e    obecnú radu 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1  
 
V Hnilčíku, 7. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                          starosta obce  

 



6 
 

Uznesenie č. 3-7/12-2018 

 
K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe 
predsedov a členov komisií  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

z r i a ď u j e 

Komisiu na ochranu verejného poriadku, 
 

v o l í 
predsedu komisie : Mgr. Juraj Berčo 
členov komisie     :   
poslancov             : Vlastimil Novotta 
odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb : Jozef Paulík 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1  
 

z r i a ď u j e 

Komisiu občianske záležitosti občanov, 
 

v o l í 
predsedu komisie : Lívia Ondrejčíková 
členov komisie:   
poslancov            :  
odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb : František Fabián, Blažej Novotta 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1  
 
V Hnilčíku, 7. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                             starosta obce  

 

Uznesenie č. 4-7/12-2018 
K Návrhu na 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 voľbe jej členov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
A) z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
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B) v o l í 

a) predsedu komisie:  Vlastimil Novotta 
b) členov komisie    :  Beáta Antošová, Lívia Ondrejčíková 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1  
 
V Hnilčíku, 7. 12. 2018                                                                                    Ľubomír Kačír 
                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 5-7/12-2018 
 
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 
veta zákona o obecnom zriadení. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

p o v e r u j e 

 
poslanca Vlastimila Novottu 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 v znení neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1  
 
V Hnilčíku, 7. 12. 2018                                                                                    Ľubomír Kačír 
                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 6-7/12-2018 
 
K návrhu na určenie mesačného platu starostu 
  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje 
plat starostovi obce Hnilčík, Ľubomírovi Kačírovi 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 1,83 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
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Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1  
 
 
V Hnilčíku, 7. 12. 2018                                                                                    Ľubomír Kačír 
                                           starosta obce 
 

 


