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ZÁPISNICA  

Z  USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA 28.  11.  2022 O 18:00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Novotná (prítomná od 18:40), Reisz, 

Varsányi, Boháček, Kaššová, Csaplár   

neprítomný/á/í: Csaplár  

 

Program zasadnutia:  

 Slávnostná časť 

1 Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. 

2 Správa podpredsedovi miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a volieb do 

obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov.  

3  Zloženie sľubu novozvolenou starostkou obce. Odovzdanie osvedčenia o zvolení  

novozvolenej starostke obce.  

4 Zloženie  sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Odovzdanie osvedčení 

o zvolení  novozvoleným poslancom  obecného zastupiteľstva. 

5 Príhovor starostky. 

  

 Pracovná časť 

6 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice 

7 Oznámenie o určení zástupcu starostu. 

8 Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

9 Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov. 

10 Návrh určenia platu starostky obce. 

11 Návrh na poskytnutie náhrady platu doterajšiemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku. 

12 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v decembri 2022 a v I. polroku 2023. 

13 Rôzne 

14 Diskusia 

 

K bodu č. 1  Otvorenie zasadnutia  

Ustanovujúce zasadnutie a slávnostnú časť otvoril  Zoltán Sojka – doterajší starosta.  

Po otvorení zasadnutia oboznámil prítomných s návrhom programu slávnostnej časti 

ustanovujúceho zasadnutia.  

Určil zapisovateľa: Diana Telekesová 
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K bodu 2 - Následne odovzdal slovo podpredsedovi miestnej volebnej komisie Bc. Petre 

Frátrikovej, ktorá  podala informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva. Odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva. 

K bodu 3 - Po informácii o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

novozvolená  starostka zložila 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.  

Novozvolená starostka zloženie sľubu  potvrdila podpísaním sa pod  text sľubu na osobitnej 

listine. 

Tým sa novozvolená starostka ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

 

K bodu 4 - Následne p. Reisz prečítal znenie sľubu poslanca, ktorý znie:  

 

„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.“  

Prítomní poslanci zložili sľub,  podpísali sa pod text sľubu napísaného na osobitnej listine, pod 

ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. 

Po zložení sľubu poslancov starostka overila a skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo  je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa a oznámila to prítomným.  

K bodu 5 - Starostka Ing. Soňa Franková predniesla príhovor, v ktorom okrem iného uviedla: 

poďakovala odchádzajúcemu p. starostovi za 12 rokov, ktoré venoval obci, súčasne poďakovala 

aj odchádzajúcim poslancom za ich prácu. Spomenula, že v súčasnej dobe bude dôležité 

rozumne rozhodovať, hospodáriť aj plánovať. Pogratulovala novozvoleným poslancom 

a zaželala, aby našli spoločnú cestu pre zlepšenie života obyvateľov obce. Popriala všetkým 

pevné zdravie a zaželala všetkým, aby boli k sebe ľudskejší, lepší. Následne pokračovala 

v pracovnej časti. 
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K bodu 6  - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a zapisovateľa, a 

overovateľov zápisnice. 

Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a  navrhla                       

za zapisovateľku: Dianu Telekesovú a za overovateľov zápisnice: Mgr. Katarínu Bitarovskú 

a Ing. Petra Varsányiho. 

Uznesenie č. 1U/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program  rokovania, za zapisovateľku 

Dianu Telekesovú a za overovateľov zápisnice Mgr. Katarínu Bitarovskú, Ing. Petra 

Varsányiho. 

 

hlasovanie: 

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

K bodom 2 až 4  Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

obce Kvetoslavov, odovzdanie osvedčení o zvolení, novozvolenému starostovi 

a novozvoleným poslancom  obecného zastupiteľstva.  

Zloženie sľubu novozvolenou starostkou  obce Ing. Soňou Frankovou.  

Zloženie  sľubu novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva 

                                                              Uznesenie č. 2U/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

A. b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva; 

2. vystúpenie novozvolenej starostky; 

B. konštatuje, že  

1. zvolená starostka obce - Ing. Soňa Franková, zložila zákonom predpísaný sľub  starostu 

obce; 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  Mgr. Katarína Bitarovská, Mgr. Branislav Horváth,  
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Ľuboš Krajčír, Ing. Michal Novák, JUDr. Peter Reisz a Ing. Peter Varsányi.   

hlasovanie:  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

K bodu 7 – Oznámenie o určení zástupcu starostu. 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov určila za zástupcu starostky poslanca Mgr. 

Branislava Horvátha.  

Uznesenie č. 3U/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove   b e r i e   n a   v e d o m i e  oznámenie o určení 

zástupcu starostu obce, ktorým je počnúc dňom 1. decembra 2022 poslanec                       

Mgr. Branislav Horváth. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Horváth)                       

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

K bodu 8  - Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Starostka obce navrhla, aby OZ poverilo jedného z poslancov, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, 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. z. o obecnom zriadení. 

Uznesenie č. 4U/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  p o v e r u j e poslanca JUDr. Petra Reisza  

zvolávaním  a vedením zasadnutí obecného 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. z. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov. 
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hlasovanie:  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Reisz)                       

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 K bodu 9 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva  

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií. 

Uznesenie č. 5U/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

 

A. z r i a ď u j e 

 

komisiu na ochranu verejného záujmu,  

 

B  v o l í: 

a) za predsedu komisie – poslanca Ing. Petra Varsányiho,   

b) za členov komisie: 

a. poslanca  Ľuboša Krajčíra,  

b. poslanca Ing. Michala Nováka, 

c. poslanca  JUDr. Petra Reisza, 

d. poslankyňu  MUDr. Oľgu Novotnú  

 

 

hlasovanie:  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi.  

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 

Uznesenie č. 6U/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

 

A. z r i a ď u j e 

Komisiu  pre financie, rozpočet, nakladanie s majetkom obce a pre eurofondy  

 

B. v o l í: 

a) za predsedu komisie – poslanca Ing. Michala Nováka,   
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b) za členov komisie: 

a. poslankyňu  MUDr. Oľgu Novotnú  

b. obyvateľku obce Zuzanu Vargovú   

 

hlasovanie  

prítomní:   Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Novák)                         

                                                                                                           Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 

Uznesenie č. 7U/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

 

A. z r i a ď u j e 

 

Komisiu  pre školstvo,  

 

B. v o l í: 

a) za predsedu komisie – poslanca Mgr. Branislava Horvátha,   

b) za členov komisie: 

a. poslanca  Ľuboša Krajčíra,   

b. poslanca Ing. Michala Nováka,  

c. obyvateľku obce Mgr. Melániu Balkovú,  

d. obyvateľku obce Bc. Petru Frátrikovú,  

e. obyvateľa obce Mgr. Milana Tomana, PhD., 

 

hlasovanie  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Horváth)                         

                                                                                                           Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 

Uznesenie č. 8U/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

 

A. z r i a ď u j e 
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Komisiu  pre výstavbu a územné plánovanie,  

 

B. v o l í 

a) za predsedu komisie – poslankyňu Mgr. Katarínu Bitarovskú,   

b) členov komisie: 

a. poslanca Ing. Petra Varsányiho,  

b. poslankyňu  MUDr. Oľgu Novotnú  

c. poslanca Mgr. Branislava Horvátha,  

d. obyvateľa obce Ing. Mareka Nému,  

 

hlasovanie:  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Bitarovská)                       

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 

Uznesenie č. 9U/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

 

A. z r i a ď u j e 

 

Komisiu  pre  životné prostredie, kultúru, šport  a rozvoj,  

 

B.  v o l í: 

a) za predsedu komisie – poslankyňu MUDr. Oľgu Novotnú,   

b) za členov komisie: 

a. poslanca  JUDr. Petra Reisza,  

b. obyvateľa obce Matúša Diniča, 

c. obyvateľa obce  MDDr. Miroslava Novotného, 

d. obyvateľku obce Ing. Katarínu Pastorkovú,  

e. obyvateľa obce Mgr. Pavla Neštinu; 

 

 

hlasovanie:      

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 5 

proti: 1 (Krajčír) 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 
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K bodu 10 – Návrh na určenie mesačného platu starostky obce. 

Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných o spôsobe výpočtu mesačného platu 

starostky obce Kvetoslavov. Právna úprava vyplýva zo zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest. 

Uznesenie č. 10U/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje plat starostky obce Kvetoslavov,           

Ing. Soni Frankovej, v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov a primátorov miest ( ďalej len „ zákon )  

- podľa § 3 ods. 1 zákona z čiastky 1 211,00 Eur 

- podľa § 4 ods. 1 zákona sa čiastka násobí koeficientom 2,20 

- podľa § 4 ods. 2 zákona sa rozhodnutím obecného zastupiteľstva zvyšuje  

od 29. 11. 2022    o 0%. 

Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá a činí 2 665,00 Eur.  

hlasovanie:  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Reisz, Varsányi 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

.......................................................................................................................................................                                                                                                              
                                           

K bodu 11 - Návrh na poskytnutie náhrady platu doterajšiemu starostovi  za nevyčerpanú 

dovolenku. 

 

Pred prejednaním bodu č. 11 sa dostavila pani poslankyňa MUDr. Oľga Novotná, ktorá zložila 

sľub poslanca, prevzala Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.                                        

 

Hlavná kontrolórka informovala prítomných o nevyčerpanej dovolenke doterajšieho starostu 

obce, ktorá je v rozsahu 47,5 dňa a o zákonnom stave, že náhrada platu za nevyčerpanú 

dovolenku sa môže vyplatiť iba na základe rozhodnutia poslancov. V zmysle § 2 ods. 2 (druhá 

veta) zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: „Náhradu platu za nevyčerpanú 

dovolenku za predchádzajúci rok možno starostovi obce poskytnúť, len ak nemohol dovolenku 

vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo“. 

 

Uznesenie č. 11U/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove 

 

A/  berie na  vedomie 
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1. Informáciu o nevyčerpanej zostatkovej dovolenke starostu obce so stavom 

k 28.11.2022, s uvedením počtu dní: 47,5, za ktoré sa má rozhodnutím poslancov zabezpečiť 

náhrada platu starostovi obce.  

 

B/ schvaľuje 

 

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce v celkovom počte 47,5 

dňa, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 7 969,00 EUR. 

 

hlasovanie:  

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Krajčír)                       

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

.......................................................................................................................................................                                                                                                              

 

K bodu 12 - Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v decembri 2022 a v I. polroku 2023. 

 

Uznesenie č. 12U/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje plán zasadnutí OZ v decembri 2022 a   

v 1. polroku 2023, ktoré sa budú konať v dňoch: 

15. decembra 2022,  26. januára 2023, 16.  februára 2023, 30. marca 2023, 27. apríla 2023,  

25. mája 2023, 29. júna 2022, vždy o 18,00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, 

číslo miestnosti 7. 

 

hlasovanie:   

prítomní: Bitarovská, Horváth, Krajčír, Novák, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                        

                                                                                                  Uznesenie bolo schválené. 

.......................................................................................................................................................                                                                                                              

 

K bodu  13, 14  Rôzne, diskusia 

Pán Reisz sa informoval ohľadom uskladnenia koča od piatku 2.12. do nedele 04.12.2022 ku 

dňu Mikuláša v priestoroch hasičskej zbrojnice. 

Pani Monika Trnková sa poďakovala pánovi starostovi Sojkovi a odchádzajúcim poslancom za 

doteraz odvedenú prácu a zároveň zablahoželala novozvolenej pani starostke Frankovej 

a zvoleným poslancom. 

Pán Hrabala sa pridal k poďakovaniu a blahoželaniu za občanov, zároveň požiadal vedenie 

o zamyslenie sa nad obnovením vzťahov s družobnými obcami.  

Občan sa informoval k realizácii chodníkov na Seneckej a Hlavnej ulici. Pán starosta Sojka 

informoval o existencii projektovej dokumentácie k výstavbe chodníkov a rekonštrukcii ciest.  

Padla aj otázka ohľadom dopravnej situácie na Seneckej ulici a možnosti kruhového objazdu 
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na križovatke ulíc Agátová, Hlavná, Senecká – téma bude súčasťou rokovania na niektorom zo 

zastupiteľstiev. 

Občan sa informoval k výstavbe druhej železničnej koľaje – to je otázka na ŽSR. 

Pán Pavol Varga sa informoval k výstavbe cyklotrasy na etapy. Pán starosta informoval o tom, 

že výstavbu cyklotrasy nie je možné rozdeliť na etapy, nakoľko musíme rešpektovať 

požiadavky orgánu, ktorý bude poskytovať nenávratný finančný príspevok na jej výstavbu. 

Jednou z podmienok na poskytnutie NFP je práve realizácia cyklotrasy ako celku. 

 

zapísala:  Diana Telekesová  

 

overovatelia: Mgr. Katarína Bitarovská, Ing. Peter Varsányi 

 

V Kvetoslavove,  dňa 28.11.2022  

 


