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ZÁPISNICA  

Z  USTANOVUJÚCEHO   ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V KVETOSLAVOVE  

KONANÉHO DŇA 04.  12.  2018 O 18,00 HODINE  

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

poslanci OZ:    Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

 

Program zasadnutia:  

 Slávnostná časť 

1 Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. 

2 Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov.  

3  Zloženie sľubu novozvoleným starostom obce. Odovzdanie osvedčenia o zvolení  

novozvolenému starostovi obce.  
4 Zloženie  sľubu novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva. Odovzdanie osvedčenia 

o zvolení  novozvoleným poslancom  obecného zastupiteľstva. 
5 Príhovor starostu. 

  

 Pracovná časť 

6 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice 

7 Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 
8 Oznámenie o určení zástupcu starostu. 

9 Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov. 

10 Návrh určenia platu starostu obce. 

11 Rôzne 

12 Diskusia 

 

K bodu č. 1  Otvorenie zasadnutia  

Ustanovujúce zasadnutie otvoril  a viedol Zoltán Sojka – doterajší a aj novozvolený  starosta.  

Po otvorení zasadnutia oboznámil prítomných s priebehom a návrhom programu 

ustanovujúceho zasadnutia.  

Určil zapisovateľa: Mária Pónyová a navrhol za overovateľov zápisnice: 

Peter Boháček a Peter Varsányi.  

Následne odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý  podal informáciu              

o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Odovzdal osvedčenia o 

zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.  
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o informácii o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva novozvolený  

starosta zložil 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.  

Novozvolený starosta zloženie sľubu  potvrdil podpísaním sa pod  text sľubu na osobitnej 

listine. 

Tým sa novozvolený starosta ujal vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Následne starosta prečítal znenie sľubu poslanca, ktoré 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 starosta overil a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo  je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa a oznámil to prítomným. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a 

uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

Starosta predniesol príhovor, v ktorom okrem iného uviedol dosiahnuté výsledky za minulé 

volebné obdobie , úlohy v ktorých treba naďalej pokračovať. 

K bodu 6  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice. 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a overovateľov 

zápisnice.  

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

schvaľuje program  rokovania a overovateľov zápisnice: Varsányi, Reisz  

 

hlasovanie: Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

prítomní:  7  

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                          
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                                                                                                  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 novozvoleným starostom obce.  

Zloženie  sľubu novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva 

                                                              Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

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 novozvoleného starostu; 

3. zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu, novozvoleným starostom obce -  

Zoltán Sojka,  

4. zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, 

novozvolenými  poslancami obecného zastupiteľstva: Petrom Boháčkom, Patrikom 

Csaplárom,  Branislavom Horváthom, Ingrid Kaššovou, Oľgou  Novotnou, Petrom 

Reiszom a Petrom Varsányim.   

hlasovanie: Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

prítomní:   7 

za: 0 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

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

K bodu 7  - Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce navrhol, 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 o obecnom zriadení. 

Uznesenie č. 3 
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Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

p o v e r u j e 

poslanca  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. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 

hlasovanie  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 1 /Reisz/                        

                                                                                                            Uznesenie bolo 

schválené. 

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

K bodu 8 – Oznámenie o určení zástupcu starostu. 

Starosta obce informoval o tom, že podľa § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení určil za 

zástupcu  starostu poslanca Petra Varsányiho.  

Uznesenie č. 4 

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 5. decembra 2018  poslanec Peter Varsányi. 

hlasovanie  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 1 /Varsányi/                          

                                                                                                            Uznesenie bolo 

schválené. 

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

 

 K bodu 9 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva  
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Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a 

členov komisií. 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

A. z r i a ď u j e 

 

Komisiu  pre školstvo a rozpočet,  

 

 

B. v o l í: 

a) za predsedu komisie - poslankyňu Ingrid Kaššovú,   

b) za členov komisie: 

a. poslanca  Branislava  Horvátha,   

b. poslankyňu Ingrid Kaššovú,  

c. obyvateľku obce Melániu Balkovú,  

d. obyvateľku obce Tatianu Hebelkovú.  

e. obyvateľa obce Milana Tomana 

f.  

hlasovanie  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                          

                                                                                                            Uznesenie bolo 

schválené. 

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

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

A. z r i a ď u j e 

 

Komisiu  pre výstavbu a územné plánovanie,  

 

B. v o l í 

a) za predsedu komisie – poslanca Petra Varsányiho,   

b) členov komisie: 

a. poslanca Patrik Csaplár,  

b. poslanca Petra Varsányiho, 

c. obyvateľa obce Antonína Pašeka,  

d. obyvateľa obce Igora Rymarenka.  

 

hlasovanie  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 
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za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                         

                                                                                                            Uznesenie bolo 

schválené. 

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

 

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

A. z r i a ď u j e 

 

Komisiu  pre   životné prostredie, kultúru, športa rozvoj,  

 

B.  v o l í: 

a) za predsedu komisie - poslankyňu Oľgu Novotnú,   

b) za členov komisie: 

a. poslanca  Petra Boháčka,  

b. poslankyňu Oľgu Novotnú, 

c. poslanca  Petra Reisza, 

d. obyvateľku obce Líviu Bott Domonkos.  

 

hlasovanie  

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                         

                                                                                                            Uznesenie bolo 

schválené. 

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

K bodu 10 – Návrh na určenie platu starostu obce. 

Poslankyňa Oľga Novotná  navrhla  zvýšiť plat starostovi obce o 40 %.  

Zdôvodnenie: Zoltán Sojka je starostom obce už tretie volebné obdobie. V uplynulých rokoch  

zabezpečil ukončenie niekoľkých akcií v obci, ako modernizácia osvetlenia obce, I. etapa 

chodníka na Hlavnej ulici, chodníka na Seneckej ulici, výmena strechy na Základnej škole, 

rekonštrukcie budovy materskej školy. Popri inom musí neustále riešiť problémy s poruchami 

prečerpávacích staníc kanalizácie, likvidáciou nelegálnych skládok odpadu a i. 

 

Uznesenie č. 8 
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Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  

na základe § 4 ods. 2  druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/ 1994  Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje  s  účinnosťou od  04. 12. 2018, zvýšenie  základného platu 

starostu obce Kvetoslavov o  40 %. 

 

hlasovanie: 

prítomní:   Boháček,  Csaplár, Horváth, Kaššová, Novotná, Reisz, Varsányi 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0                         

                                                                                                            Uznesenie bolo 

schválené. 

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

K bodu  6, 7  Rôzne, diskusia  

Poslanec p. Reisz prítomným oznámil, že bol v kontakte s Ministerstvom životného prostredia 

SR vo veci plánovanej asfaltárne. Zistil, že momentálne konanie na MŽP stagnuje z dôvodov 

na strane ministerstva. Taktiež mu bolo oznámené, že MŽP čaká na ďalšie kroky navrhovateľa 

D4R7 v súvislosti so súhlasným stanoviskom ministerstva ohľadom asfaltárne v lokalite 

Ketelec, ktoré môžu mať vplyv na ďalší postup v konaní týkajúceho sa Kvetoslavova. 

 

Pán Rymarenko poznamenal, že nový most na starej Šamorínskej ceste nedodržali pri výstavbe 

stúpavosť mosta, chýba mu dojazdová dĺžka 20-30m, v budúcnosti hrozí nebezpečie 

nehodovosti hlavne v zimnom čase. Ďalej uviedol, že nákup košov na psie exkrementy 

nevychová psíčkárov aby po sebe pozbierali exkrementy, iba obci sa zvýšia náklady na vývoz 

odpadu a náklady na čistenie košov. 

 

Poslanec p. Horváth sa informoval o žiadosti na výstavbu 12 RD uverejnenej  na webovej 

stránke obce. 

 

Pán Pašek sa informoval o možnosti informovania občanov o dianí v obci prostredníctvom sms 

správ, ďalej o umiestnení prechodu pre chodcov na Seneckej ulici. 

 

Pani kontrolórka Szabová informovala poslancov OZ o vypracovaní rozpočtu obce na roky 

2019,2020 a 2021 a požiadala o uskutočnenie zasadnutia OZ v decembri, aby sa mohol 

rozpočet obce schváliť tento rok a vyhlo sa rozpočtovému provizóriu. 

 

zapísala:  Mária Pónyová  

 

overovatelia: Varsányi 

                      Reisz 

V Kvetoslavove  dňa   04. decembra  2018  

 


