
O B E C N É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O    H R A Ň 
 
 

 
Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 
 dňa 20 decembra 2010 v Hrani 

 
 

 
Úvodom zasadnutia zaznela hymna Slovenskej republiky. 
 
PRÍTOMNÍ: 
Poslanci obecného zastupiteľstva – viď prílohu č. 1/1 
 
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ: 
Občania obce a referentky obecného úradu – viď prílohu č. 1/2 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
      
       Rokovanie prvého zasadnutia OZ zahájila a viedla starostka obce Ing. Helena Zuskáčová, 
ktorá  oboznámila prítomných s programom rokovania. Na ustanovujúcom zasadnutí použila 
insigniu. 
        
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku  bola určená referentka obecného úradu: 
Viola  BAKUROVÁ 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Milan     ŠIKORA 
Marián  BARCAL 
 
 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
      Starostka obce Ing. Helena Zuskáčová požiadala podpredsedníčku miestnej volebnej 
komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí Mgr. Klaudiu Minďarovú, ktorá bola 
poverená predsedom miestnej volebnej komisie, aby informovala prítomných o výsledku 
volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku volieb starostu obce. Podpredsedníčka MVK 
oboznámila prítomných s priebehom volieb a účasťou na voľbách do orgánov samosprávy 
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obcí, prečítala menný zoznam novozvolených poslancov OZ, s počtom platných hlasov. 
Taktiež konštatovala, že novozvolenou starostkou obce sa stala Ing. Helena Zuskáčová  
s počtom platných hlasov 381 za koalíciu politických strán SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS 
a MOST-HÍD. Informácia k oznámeniu výsledkov volieb tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Ďalej pristúpila k odovzdaniu osvedčenia pre novozvolenú starostku obce, ktorej popriala 
v jej ťažkej a náročnej práci veľa tvorivých síl. Osvedčenia odovzdala aj novozvoleným 
poslancom OZ a to Milanovi Šikorovi, Jurajovi Minďarovi, Mariánovi Barcalovi, Milanovi 
Litvákovi, Tatiane Balogovej, Ing. Jánovi Vargaeštokovi a Miroslavovi Filtešovi, ktorým 
popriala veľa úspechov v ich práci. 
 

 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
           
      Novozvolená starostka obce Ing. Helena Zuskáčová predniesla a zložila zákonom 
predpísaný sľub starostu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste a tento svojím podpisom aj 
potvrdila. Sľub starostu obce tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice a naďalej pokračovala vo 
vedení schôdze. 
 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

     Starostka obce vyzvala novozvoleného poslanca OZ p. Juraja Minďara, aby prečítal sľub 
poslanca OZ, ktorý poslanci OZ zložili a svojím podpisom aj potvrdili pod text sľubu, ktorý 
bol napísaný na osobitnom liste a pod ním zoznam novozvolených poslancov OZ 
v abecednom poradí. Po zložení sľubu poslancov OZ im starostka obce a podpredsedníčka 
MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí zaželali veľa úspechov v ich činností. Sľub  
poslancov OZ tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 

     Novozvolená starostka obce Ing. Helena Zuskáčová sa v prvom rade poďakovala občanom 
voličom, ktorí sa aktívne zúčastnili volieb, dali jej svoj hlas a využili svoje právo účasti na 
verejnom živote, na riadení svojej obce, rozhodovaní a jej ďalšom osude. Poďakovala sa tým, 
ktorí prispeli k tomu, že môže aj naďalej pokračovať vo svojej práci na rozvoji tejto obce, pre 
ľudí žijúcich v nej, v ich prospech. Vo svojom príhovore v krátkosti zhodnotila svoju činnosť 
v prvom volebnom období a oboznámila občanov s víziami do budúcna. Príhovor starostky 
obce tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. Starostka obce sa prihovorila novozvolenému 
obecnému zastupiteľstvu, tým ktorí v predchádzajúcom volebnom období poslancami neboli, 
požiadala ich zároveň o trpezlivosť a vzájomnú toleranciu, časový priestor na oboznámenie sa  
s pribúdajúcimi problémami. 
     Obrátila sa na prítomných občanov obce, aby aj títo využívali svoje právo a podieľali sa na 
rozhodovaní o tom, ako bude naša obec vyzerať. Je dôležitá aj účasť občanov na zasadnutiach 
OZ, aby bola aj týmto spôsobom kontrolovaná naša práca. Vyzvala mladých ľudí v našej 
obci, aby sa aktívne zúčastňovali verejného života. Ďalej konštatovala, že je veľmi veľa toho, 
čo je potrebné u nás, v našej práci a v našej obci vylepšiť a zdokonaliť a to sa podarí len 
spoločnými silami. 
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7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

     Predniesla starostka obce a tento bol poslancami OZ jednomyseľne schválený. 
 
 

8. Voľba návrhovej komisie 
 

          Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci OZ: 
         Tatiana     Balogová      predseda 
         Juraj         Minďar        člen       
         Milan        Litvák          člen 
         Návrhová komisia bola poslancami OZ jednomyseľne schválená. 
 
 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zastupovanie starostu 
 

       Starostka obce poverila poslanca OZ p. Milana Šikoru s najväčším počtom platných 
hlasov 446 na zastupovanie starostu obce v súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 

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

 
      Poslanci OZ navrhli p. Mariána Barcala, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, pokiaľ toto nezvolá načas starostka obce, podľa zákona  
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Hlasovanie: 
- za                       6 
- proti                   0 
- zdržal sa            1 
 
 

            11. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a predsedov komisií 
 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí nasledovné komisie: 
 

- komisia finančná, školstva, vzdelávania a sociálnych vecí 
- komisia pre výstavbu a životné prostredie 
- komisia kultúry, športu a pre verejný poriadok 
- komisia pre ochranu verejného záujmu 
- komisia inventarizačná 
- komisia vyraďovacia a likvidačná 
 
ďalej zriadilo:  
- krízový štáb obce  
- pracovné čaty  
- povodňovú hliadkovú komisiu 
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zvolilo členov jednotlivých komisií: 
 
 

- komisia finančná, školstva, vzdelávania a sociálnych vecí 
Ing. Ján Vargaeštok – predseda 
Tatiana Balogová 
Milan Šikora 
Milan Litvák 
 
 

- komisia pre výstavbu a životné prostredie 
Marián Barcal – predseda 
Milan Litvák 
Milan Šikora 
 
 

- komisia kultúry, športu a pre verejný poriadok 
Tatiana Balogová – predseda 
Miroslav Filteš 
Juraj Minďar 
Mgr. Adriana Naďová – z radov občanov 
Helena Karáseková – z radov občanov 

 
 

- komisia pre ochranu verejného záujmu 
Marián Barcal – predseda 
Tatiana Balogová 
Juraj Minďar 
Milan Litvák 
Miroslav Filteš 
Ing. Ján Vargaeštok 
 

 
 

- komisia inventarizačná 
Juraj Minďar – predseda 
Miroslav Filteš 
Tatiana Balogová 
Katarína Tóthová 
Jozefína Hrubovská 
 
 

- komisia vyraďovacia a likvidačná 
Marián Barcal – predseda 
Milan Šikora 
Milan Litvák 
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a  predsedov jednotlivých komisií: 
 

- komisia finančná, školstva, vzdelávania a sociálnych vecí  
Ing. Ján Vargaeštok 

- komisia pre výstavbu a životné prostredie 
Marián Barcal 

- komisia kultúry, športu a pre verejný poriadok 
Tatiana Balogová 

- komisia pre ochranu verejného záujmu 
Marián Barcal 

- komisia inventarizačná 
Juraj Minďar 

- komisia vyraďovacia a likvidačná 
Marián Barcal 

 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo a zvolilo: 
 

- predsedu a členov krízového štábu obce 
     Ing. Helena Zuskáčová – predseda 
     Milan Šikora - členovia 
     Marián Barcal 
     Marek Barcal 
     Jozef Artim 
     Helena Karáseková 
     Mgr. Adriana Naďová 
     Juraj Minďar 
 
- zloženie hliadkovej povodňovej služby 

Milan Šikora 
Milan Litvák 
Miroslav Filteš 
Juraj Minďar 
 

- pracovná čata pre výpomoc na zabezpečovanie práce úsekovému povodňovému 
technikovi 
Milan Šikora 
Milan Litvák 
Miroslav Filteš 
Juraj Minďar 
 

- pracovná čata obce vyčlenená pre záchranné práce 
Marián Barcal 
Ján Pavol 
Peter Snižik 
Martin Vargaeštok 
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- pracovná čata obce vyčlenená pre súpis škôd spôsobených záplavami 
Ing. Ján Vargaeštok 

                 Tatiana Balogová 
                 Viola Bakurová  
 

- zástupcu do školskej rady miestnej ZŠ s MŠ Hraň s právnou subjektivitou 
      Milan Litvák   -   viď prílohu č. 6 
 
- poslanec na zabezpečenie dozoru pri športových a kultúrnych podujatiach v obci 

Miroslav Filteš  -  viď prílohu č. 7 
 
 

                    12. Voľba členov inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie 
 

     OZ zvolilo nasledovných členov komisií:  
 

- komisia inventarizačná 
Juraj Minďar – predseda 
Miroslav Filteš 
Tatiana Balogová 
Katarína Tóthová 
Jozefína Hrubovská 
 

- komisia vyraďovacia a likvidačná 
Marián Barcal – predseda 
Milan Šikora 
Milan Litvák 
 

 
 
 

13. Určenie platu starostu obce, zástupcu starostu obce, 
zásady odmeňovania poslancov 

                   
     Starostka obce požiadala referentku obecného úradu Violu Bakurovú, aby oboznámila 
poslancov Ozs podmienkami určenia platu starostu obce. Referentka OcÚ konštatovala, že 
plat starostu určuje zákon č. 253/1994 Z.z. v znení zmien a doplnkov o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde sa hovorí o tom, že starostovi 
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený na celé 
euro nahor. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 
     Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce. 
Možno im poskytnúť odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 
50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. O poskytnutí odmien rozhoduje 
obecné zastupiteľstvo. 
     Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 
2009 dosiahla výšku 744,50 € x koeficient podľa počtu obyvateľov 2,20 = 1 638,00 eura. 
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       Toto je plat starostu  vyplývajúci zo zákona. Tento nemôže byť nižší, ale obecné 
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok. Určenie platu starostu 
tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. Poslanci OZ jednomyseľne schválili plat starostky obce, 
ktorý je daný zo zákona, k čomu prijali aj uznesenie. 
       Starostka obce navrhla poslancom OZ schváliť odmenu pre zástupcu starostky obce. 
Poslanec OZ p. Marián Barcal navrhol doterajšiu odmenu zaokrúhliť na 67,00 eura. Poslanci 
iný návrh nemali a uvedenú odmenu odsúhlasili jednomyseľne.   
        Obecné zastupiteľstvo ponecháva v platnosti poriadok odmeňovania schválený obecným 
zastupiteľstvom v Hrani zo dňa 13.2.2009, s tým že sa upraví iba výška odmeny zástupcu 
starostky obce – viď prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
 
 

14. Úprava rozpočtu obce na rok 2010 – Rozpočtové opatrenie č. 1 
 

        Úprava rozpočtu obce na rok 2010, rozpočtové opatrenie č.1 bolo doručené poslancom 
OZ v dostatočnom predstihu spolu s pozvánkou. Boli upravené jednotlivé položky, kde nastal  
presun medzi jednotlivými položkami. Dôvodom úpravy rozpočtu bolo aj poskytnutie 
viacerých dotácii. K rozpočtovému opatreniu č. 1 zaujal stanovisko aj hlavný kontrolór obce 
Ing. František Fedák, ktorý konštatoval, že bolo vykonané v súlade so zákonom a doporučil 
OZ rozpočtové opatrenie schváliť. Obecné zastupiteľstvo úpravu rozpočtu na rok 2010 – 
Rozpočtové opatrenie č. 1  jednomyseľne schválilo, tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
 

15. Rozpočet obce na rok 2011 
 

        Rozpočet obce na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 bol spolu s rozpočtovým 
opatrením č. 1 zverejnený v zákonom stanovenom termíne na úradnej tabuli, taktiež bol 
v dostatočnom časovom predstihu doručený poslancom OZ. K rozpočtu obce  na rok 2011 
s výhľadom na roky 2012 a 2013 zaujal stanovisko hlavný kontrolór obce Ing. Feďák 
František, ktorý s jeho spracovaním súhlasil a doporučil poslancom OZ tento schváliť. 
Poslanci OZ Rozpočet obce na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 jednomyseľne 
schválili, tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 
 
 

16. Diskusia 
 

      Diskusiu otvorila starostka obce Ing. Helena Zuskáčová, ktorá predniesla žiadosť p. Evy 
Cifrovej, ktorá požiadala o jednorázovú dávku, z dôvodu že je invalidná dôchodkyňa 
s nízkym príjmom a žiada príspevok na zakúpenie dreva. Uvedená žiadosť tvorí prílohu č. 12 
tejto zápisnice. Po krátkej polemike poslanci OZ zamietli žiadosť p . Evy Cifrovej, t.j. 
jednomyseľne neschválili žiadosťp. Evy Cifrovej o jednorázovú dávku. 
      Starostka obce v krátkosti oboznámila poslancov OZ s rozborom hospodárenia 
k aktuálnemu dátumu, rozobrala časť príjmovú a časť výdavkovú – príloha č. 13 tejto 
zápisnice. 
       Ďalej oboznámila poslancov OZ s pripravovaným stolnotenisovým turnajom dňa 
27.12.2010 pod názvom „Stolnotenisový turnaj „Open“ o pohár starostky obce Hraň“. 
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               Záverom diskusie starostka obce informovala poslancov OZ, že v našej obci bol dňa  

10.decembra 2010 vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, pristúpilo sa k čerpaniu vody 
na ul. Sovietskej armády. Problém bol aj na ul. J. Kmeťa, 1. mája a Trnavskej. Dúfam 
však že táto situácia sa zlepší s pribúdajúcimi mrazmi a blížiace sa sviatky budú pokojné.                 
V problémoch nám v budúcnosti pomôžu 2 výkonné čerpadlá, ktoré sme dostali zo 
štátnych hmotných rezerv, tieto potrebujeme sprevádzkovať. 
    

 
17. Návrh na uznesenie 

 
      Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie p. Tatiana Balogová -                  
tento bol po úprave a doplnení jednomyseľne schválený - viď prílohu č.14 tejto zápisnice. 

 
 

18. Záver 
 

Záverom  sa  starostka  obce  Ing.  Helena  Zuskáčová  poďakovala  prítomným  za  
účasť, v ďalšej práci zaželala veľa úspechov, popriala všetkým prítomným šťastné 
Vianočné sviatky, príjemného Silvestra, všetko dobré v Novom roku a  prvé  zasadnutie 
OZ ukončila. 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:                                                                        Starostka obce: 
 p.  Milan     ŠIKORA                                                               Ing. Helena ZUSKÁČOVÁ  
 p.  Marián   BARCAL        
 
 
 
                                                           Zapisovateľka: 
                                                       Viola  BAKUROVÁ            
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