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P r o g r a m     
rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici, konaného dňa   

06. decembra  2018. 

 

 

 

 

     1. Otvorenie zasadnutia. 

     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

     3. Informácia predsedu MVK o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku 

         voľby starostu.  

     4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

     5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

     6.  Vystúpenie starostu. 

     7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

     8.  Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov . 

     9.  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu ( čl.7 ods.5 zákona č.357/2004). 

   10.  Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú sobášiť (§4 ods.1 zákona  

         36/2005 Z.z. o rodine) 

   11.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

          zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  12.  Určenie platu starostu obce. 

  13.  Návrh na zriadenie vecného bremena. 

  14.  Diskusia 

  15.  Záver 

 

 

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                                                                   Z á p i s n i c a 
z rokovania ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v  Hontianskej Vrbici, konaného dňa 06. decembra  2018  o 15.30 hod. 

 

Prítomní: 

 

1.  Starosta obce                                            Karol Pilinský 

2.  Poslanci OZ                                             7 podľa prezenčnej listiny 

3.  Pozvaní hostia:                                        16 /viď. prezenčná listina/ 

                                                                                                                                            

   

                                                R o k o v a n i e  

 

         1.bod: Otvorenie- úvodné ustanovenia 

 

       Karol Pilinský starosta obce privítal prítomných a otvoril  ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici. 

 

         2.bod: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku určil pani Vieru Kelemenovú a za overovateľov zápisnice určil pána Ondreja 

Labanta a pána Imricha Kotasza. 

 

        3.bod: Informácia predsedu MVK o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku 

        voľby starostu.  

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Anna Potocká  prečítala správu o výsledkoch volieb 

starostu a o výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva. 

/príloha č.1/ 

  

         4.bod : Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 Karol Pilinský starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s §13 ods.2 zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a podpísal jeho písomné vyhotovenie. 

/príloha č.2/ 

 

         5.bod: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

  Novozvolení poslanci  zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s §26 Zákona o obecnom zriadení 

prečítaním a podpísaním  jeho písomného  vyhotovenia, 

/príloha č.3/ 

 

          6.bod: Vystúpenie starostu.  

Karol Pilinský starosta obce predniesol svoj príhovor. 

/príloha č.4/ 

 

 

Uznesenie č.1: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

       B.  konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Karol Pilinský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 



2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Attila Kačmarik, Imrich Kotasz, Ondrej Labant, Jozef 

Mlinarcsik, Ing. Jozef Nagy, Patrik Pilinský, MVDr. Terézia Vlasáková. 

 

                              

        7.bod:  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

        

     Starosta obce prečítal  program rokovania a navrhol doplnenie bodu “Návrh na zriadenie vecného 

bremena”. 

 

Uznesenie č.2 :  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje program zasadnutia podľa 

predloženého návrhu nasledovne: 

    

    7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

    8.  Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov . 

    9.  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu ( čl.7 ods.5 zákona č.357/2004). 

  10.  Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú sobášiť (§4 ods.1 zákona  

         36/2005 Z.z. o rodine) 

  11.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

         zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  12.  Určenie platu starostu obce. 

  13 . Návrh na zriadenie vecného bremena. 

  14.  Diskusia 

  15.  Záver 

 

 

 Hlasovanie: za       5    /  MVDr.T.Vlasáková, Ing.J.Nagy, O.Labant, A.Kačmarik, I.Kotasz /         

                     proti   0 

                    zdržal sa 0 

                             

         

        8.bod: Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov . 

 

Uznesenie č.3 :  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici 

 

         A. zriaďuje 

1. Finančnú komisiu 

2. Komisiu kultúry a športu 

3. Komisiu ochrany verejného poriadku a životného prostredia 

          B. určuje 

1. Náplň práce  finančnej komisie a to : podieľať sa na príprave rozpočtu obce, sledovať 

realizáciu jednotlivých investičných akcií, navrhovať riešenia potrieb obce, posudzovať 

žiadosti o finančné príspevky 

2. Náplň práce komisie kultúry a športu a to: navrhovať starostovi a obecnému 

zastupiteľstvu organizovanie kultúrnych a športových podujatí, podieľať sa na ich 

príprave a realizácii, spolupracovať s Materskou školou, Základnou školou, DHZ a TJ 

3. Náplň práce komisie verejného poriadku a životného prostredia a to: riešiť podnety 

a sťažnosti občanov adresovaných obecnému úradu, predkladať návrhy na riešenie 



sporov, predkladať návrhy na zlepšenie životného prostredia v obci obecnému 

zastupiteľstvu alebo starostovi obce 

            C. volí 

1. Predsedu finančnej komisie : MVDr. Terézia Vlasáková 

Členov finančnej komisie: Andrea Hegedűšová, Ing. Jozef Nagy 

                                                

                   2.  Predsedu komisie kultúry a športu: Ondrej Labant 

                         Členov komisie kultúry a športu: Patrik Pilinský, Attila Kačmarik,  

                                                                                Imrich Kotasz 

 

                   3.  Predsedu komisie ochrany verejného poriadku a ŽP : Attila Kačmarik 

                         Členov komisie ochrany verejného poriadku a ŽP: Jozef Mlinarcsik, 

                                                                                                             Imrich Kotasz  

 

Hlasovanie: za       5    /  MVDr.T.Vlasáková, Ing.J.Nagy, O.Labant, A.Kačmarik, I.Kotasz /         

                     proti   0 

                    zdržal sa 0 

                             

 

          9.bod : Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu ( čl.7 ods.5 zákona č.357/2004).  

 

     Uznesenie č.4:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici 

 

   A. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu (čl.7 ods.5 zákona č.357/2004) 

 

    B.  volí-  Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu : Ing. Jozef Nagy 

                    Členov komisie na ochranu verejného záujmu : MVDr. Terézia Vlasáková 

                                                                                                Imrich Kotasz 

 

Hlasovanie: za       5    /  MVDr.T.Vlasáková, Ing.J.Nagy, O.Labant, A.Kačmarik, I.Kotasz /         

                     proti   0 

                    zdržal sa 0 

                                    

 

        10.bod: Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú sobášiť (§4 ods.1 zákona  

                     36/2005 Z.z. o rodine) 

 

Uznesenie č.5 :  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici poveruje  poslancov Ing. Jozefa Nagya, 

Ondreja Labanta, Patrika Pilinského  sobášením  (§4 ods.1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine) 

 

 

Hlasovanie: za       5    /  MVDr.T.Vlasáková, Ing.J.Nagy, O.Labant, A.Kačmarik, I.Kotasz /         

                     proti   0 

                    zdržal sa 0 

                             

 

        11.bod: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

         zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 



Uznesenie č.6: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici poveruje poslanca Ondreja Labanta 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2, 3, 5 a 6 zákona 

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

 

Hlasovanie: za       5    /  MVDr.T.Vlasáková, Ing.J.Nagy, O.Labant, A.Kačmarik, I.Kotasz /         

                     proti   0 

                    zdržal sa 0 

         

 

 

        12.bod: Určenie platu starostu obce. 

 

Ing.Jozef Nagy poslanec OZ navrhol zvýšenie minimálneho platu o 50%. 

 

  Uznesenie č.7:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje na základe §11 ods.4 písm. i) 

Zákona o obecnom zriadení a §4 ods.2, 2 veta zák.č.2531994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu 

o  50 %. 

 

Hlasovanie: za       5    /  MVDr.T.Vlasáková, Ing.J.Nagy, O.Labant, A.Kačmarik, I.Kotasz /         

                     proti   0 

                    zdržal sa 0 

/príloha č.5/ 

 

        13.bod: Návrh na zriadenie vecného bremena. 

    

        Karol Pilinský starosta obce vysvetlil poslancom, že zriadenie vecného bremena na predmetné 

pozemky je potrebné kvôli tomu, aby pracovníci Západoslovenskej distribučnej spoločnosti pri výkone 

svojej práce mohli kedykoľvek  vstúpiť na pozemky. 

   

Uznesenie č.8:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje zriadenie vecných bremien na 

pozemkoch p.č. 293, 296/1, 296/2, 296/3, 296/12, 296/4, 296/5 vo vlastníctve obce v celom rozsahu: 

 A)  zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 B)  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

       akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

   

Hlasovanie: za       5    /  MVDr.T.Vlasáková, Ing.J.Nagy, O.Labant, A.Kačmarik, I.Kotasz /         

                     proti   0 

                    zdržal sa 0 

 

             

        14.bod:  Diskusia 

 

Bez príspevkov. 

                     

        15.bod:  Záver. 

 

    Starosta obce skonštatoval, že program ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

vyčerpaný. Poďakoval sa všetkým prítomným poslancom za účasť  a  zasadnutie ukončil. 



 

    

                                                                                                                    Karol Pilinský 

                                                                                                                    starosta obce 

      

                                          

 

 

 Overovatelia :    Ondrej Labant,  poslanec                       ........................................... 

 

                            Imrich Kotasz,  poslanec                         ........................................... 

  

 

Zapisovateľka: Viera Kelemenová 

                        

    

 

 

 

 


