
 
 

Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 23.11.2022 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
1.Úvodné náležitosti. 
   1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
   1.2 Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie  o výsledkoch volieb do obecného    
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 
    1.3 Zloženie sľubu zvoleného starostu obce. 
    1.4 Zloženie sľubu zvolených poslancov. 
2. Schválenie programu zasadnutia. 
3. Príhovor zvoleného starostu. 
4. Zriadenie komisií. 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
6. Určenie platu starostu. 
7. Záver. 
 
1. Úvodné náležitosti: 
 
Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala všetkých prítomných a otvorila Ustanovujúce zasadnutie OcZ v Opatovciach 
po voľbách konaných 29.10.2022. Zaznela Štátna hymna Slovenskej republiky. 
 
1.1 Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice 
-predkladá starostka obce 
Zapisovateľ: Jana Vraždová 
Overovatelia: Ján Dohňanský, Zdenko Margorín 
 
   1.2 Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie  o výsledkoch volieb do obecného    
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 
-predlkadá Patrícia Repková 
Miestna  volebná komisia v Opatovciach , podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
predkladá  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 
29. októbra 2022. 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 340 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 242 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 235 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce – 234 
 
Kandidáti ktorý boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva: 

1. Ján Dohňanský, nezávislý kandidát, počet hlasov – 150 
2. Andrej Bulko, nezávislý kandidát, počet hlasov – 131 
3. Ing. Benjamín Vasko, nezávislý kandidát, počet hlasov – 126 
4. Pavol Forgáč, nezávislý kandidát, počet hlasov – 112 
5. Zdenko Margorín, nezávislý kandidát, počet hlasov – 108 

Náhradníci: 
1. Mgr. Martina Letková, nezávislý kandidát, počet hlasov – 107 



 
 

2. Ing. Richard Bulko, nezávislý kandidát, počet hlasov – 74 
3. Bc. Jana Habánková, nezávislý kandidát, počet hlasov – 55 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce: 
1. Mgr. Iveta Mondeková, nezávislý kandidát, počet hlasov – 122 
2. Monika Ernestová, nezávislý kandidát, počet hlasov – 112 

 
Za starostu obce bola zvolená: Mgr. Iveta Mondeková. 
 
Zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva v Opatovciach a zvolenej starostke obce Opatovce, 
predsedkyňa  MVK odovzdala osvedčenia o zvolení.  
 
 
   1.3 Zloženie sľubu zvoleného starostu obce. 
 Mgr. Iveta Mondeková  zložila zákonom predpísaný sľub v súlade s §13 ods.2 zák. č. 369/1990 
a podpísala písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou zápisnice. 
 
   1.4 Zloženie sľubu zvolených poslancov. 
 Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s §26 Zákona o obecnom zriadení tak, 
 že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Starostka obce Mgr. Iveta Mondeková poďakovala poslancom za zloženie sľubu a pokračovala 
v priebehu ustanovujúceho zasadnutia. Overila prítomnosť poslancov na Ustanovujúcom zasadnutí 
OcZ obce Opatovce. 
Počet prítomných poslancov:5 
Počet neprítomných poslancov: 0 
Skonštatovala že rokovanie OcZ v Opatovciach je uznášaniaschopné. 
 
2. Schválenie programu zasadnutia: 
1.Úvodné náležitosti. 
   1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
   1.2 Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie  o výsledkoch volieb do obecného    
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 
    1.3 Zloženie sľubu zvoleného starostu obce. 
    1.4 Zloženie sľubu zvolených poslancov. 
2. Schválenie programu zasadnutia. 
3. Príhovor zvoleného starostu. 
4. Zriadenie komisií. 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
6. Určenie platu starostu. 
7. Záver. 
Predložený program ustanovujúceho zasadnutia OcZ bol schválený. 
 
3. Príhovor zvolenej starostky obce. 
-predkladá starostka obce 
           Vážení poslanci Vážené dámy a páni  moje prvé volebné obdobie vo funkcii starostky obce sa 
skončilo. Snažila som sa robiť svoju prácu svedomito a pre prospech obce Opatovce a jej občanov. 
Myslím si, že výsledky hovoria i za mňa, poviem za nás, lebo bez podpory poslancov a občanov, by sa 
nepodarilo zrealizovať projekt výstavby cykloturistického chodníka z Opatoviec do Trenčína, dostavať  
hasičskú zbrojnicu, upraviť hasičský dvor, zrekonštruovať dom smútku a chodník domu smútku 
a viacero drobných údržbových prác na majetku obce. 



 
 

Počas covidu, ktorý nám všetkým priniesol neľahké chvíle a skomplikoval realizáciu našich podujatí 
a samozrejme aj prácu obecného úradu, dokázal obecný úrad takmer s nulovým obmedzením fungovať 
a plniť služby obyvateľov.  
Myslím, že za 4 roky sme spoločne odviedli kus práce a nemáme sa za čo hanbiť. 
Ďakujem odchádzajúcim poslancom za spoluprácu a verím že hoci skončilo ich volebné obdobie budú 
aj naďalej nápomocný obci. 
          Dnes ustanovujeme nové volebné obdobie, kde sa nám časť poslaneckého zboru obmenila. 
Je pred nami volebné obdobie, ktoré bude náročné a myslím že aj zaujímavé. 
Čaká nás rekonštrukcia obecného úradu, čo nebude jednoduché vzhľadom na zabezpečovanie 
štandardných služieb obyvateľom a samozrejme aj samotná realizácia stavby. Čaká nás budovanie 
optických sietí v obci, následná rekonštrukcia a dostavba obecných komunikácií na čo bude potrebné 
získať finančné prostriedky. No a samozrejme budeme pokračovať v podpore výstavby Logistického 
parku Opatovce, lebo to je budúcnosť financovania našej obce a samozrejme aj pracovné príležitosti 
pre občanov. 
         Dúfam, že spolupráca s Vami novozvolenými poslancami bude konštruktívna a privedie nás 
minimálne k tak dobrému výsledku, ak nie k lepšiemu, aký sme dosiahli s poslancami v minulom 
volebnom období. 
          Prajem nám Všetkým, aby sme so cťou dostáli svojím sľubom a nesklamali občanov od ktorých 
sme dostali mandát na 4 roky. Prajem nám zdravie, radosť s práce ktorá nás čaká, veľa dobrých 
realizovateľných nápadov a dobrých rozhodnutí, ktoré budú našu obec rozvíjať. 
 
4. Zriadenie komisií. 
 
4.1  Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie  
-predkladá starostka obce 
V zmysle VZN č.1/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov je potrebné menovať Komisiu 
OcZ v Opatovciach pre bývanie. Členovia bytovej komisie posudzujú podané žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu a nakladanie s pridelenými bytmi v zmysle VZN č.1/2009. 
Navrhujem nasledovných členov: 
Pavol Forgáč, poslanec OcZ 
Andrej Bulko, poslanec OcZ  
Zdenko Margorín poslanec OcZ  
 
Návrh: Pavol Forgáč – predseda komisie 
Poslanci schválili Komisiu pre bývanie. 
 
4.2 Zriadenie komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.  
- predkladá starostka obce 
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov je potrebné menovať komisiu OcZ na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  Podľa zákona v tomto prípade starosta 
musí do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal funkcie, a počas jej výkonu vždy do 30.3. podať písomné 
oznámenie za predchádzajúci rok. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného 
zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí, 
alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo 
politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých kandidátov. Komisia musí mať najmenej troch 
členov.  
Je potrebné menovať komisiu, aby spĺňala podmienky hore uvedeného zákona: 
Ing. Banjamím Vasko, poslanec OcZ  - nezávislý kandidát 
Ján Dohňanský, poslanec OcZ  - nezávislý kandidát 
Zdenko Margorín, poslanec OcZ - nezávislý kandidát 
 
Návrh: Ing. Benjamím Vasko - predseda komisie 
 



 
 

Poslanci schválili komisiu zriadenie komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
– predkladá starostka obce 
Predkladám návrh na schválenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata  veta 
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. 
Navrhujem poslanca Jána Dohňanského. 
Poslanci schválili návrh na poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ.  
 
5. Určenie platu starostu obce 
 – predkladá Benjamín Vasko, poslanec OcZ 
         V zmysle §11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov  patrí  plat, ktorý je  súčin  priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci 
kalendárny rok (1211,-- € v roku 2021) a násobku podľa §4 ods. 1, bod 1  zákona  č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov,  čo v podmienkach obce Opatovce je 1,65 násobok (minimálny plat starostky 1211,-- * 
1,65 = 1998,15 – po zaokrúhlení 1998,--). V zmysle §4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže 
obecné zastupiteľstvo zvýšiť až o 60%. 
Poslanec Benjamín Vasko k predloženému návrhu uviedol zdôvodnenie: 
„Minimálny plat starostu obce môže obecné zastupiteľstvo navýšiť maximálne o 60%. Vzhľadom na 
dosiahnuté výsledky a odvedenú prácu starostky v minulom volebnom období navrhujem navýšenie 
minimálneho platu starostky obce o 45 %.“  
Poslanci diskutovali o navýšení platu starostky a podávali rôzne návrhy. Na konci diskusie sa rozhodli 
dať hlasovať za zmenu oproti pôvodnému návrhu navýšenia minimálneho platu starostky o 45 % 
a hlasovali za návrh navýšenia minimálneho platu starostky o 25%. 
Poslanci OcZ schválili navýšenie minimálneho  platu starostky obce o 25%  
 
7. Záver 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
a ukončila zasadnutie.  
 
 
 
V Opatovciach, dňa 23.11.2022 
 
 
 

                           Mgr. Iveta Mondeková     
                                                                                                  starostka obce 

 
 
 
Zapísala: Jana Vraždová                          ................................................ 
 
Overovatelia:  Ján Dohňanský                 ................................................ 
             
                        Zdenko Margorín             ................................................ 
 



 
 

                                                                        Uznesenia 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 23.11.2022 
 

 
Uznesenie č. 37/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 
A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B. konštatuje, že  
1. zvolená starostka obce, Mgr. Iveta Mondeková zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ján Dohňanský, Andrej Bulko, Ing. Benjamím 

Vasko, Pavol Forgáč, Zdenko Margorín, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva  
 

Uznesenie č. 38/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach schválilo predložený program rokovania. 
  1.Úvodné náležitosti. 
    1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
    1.2 Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie  o výsledkoch volieb do obecného    
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 
    1.3 Zloženie sľubu zvoleného starostu obce. 
    1.4 Zloženie sľubu zvolených poslancov. 
2. Schválenie programu zasadnutia. 
3. Príhovor zvoleného starostu. 
4. Zriadenie komisií. 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
6. Určenie platu starostu. 
7. Záver. 
 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 

 
 

Uznesenie č. 39/2022 
K návrhu na zriadenie komisie pre bývanie. V zmysle VZN č.1/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi 
pre občanov Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 
zriaďuje 
Komisiu OcZ v Opatovciach pre bývanie 
volí 
predsedu komisie: Pavol Forgáč, poslanec OcZ obce  
členov komisie: Andrej Bulko, poslanec OcZ  
                          Zdenko Margorín, poslanec OcZ  
 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 
 
 

Uznesenie č. 40/2022 
K návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
zriaďuje  



 
 

Komisiu obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších 
volí 
predsedu komisie: Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ  
členov komisie:     Ján Dohňanský, poslanec OcZ  
                               Zdenko Margorín, poslanec OcZ 
 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 
                                                          

Uznesenie č. 41/2022 
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa §12 ods. 2, prvá veta, odst 3 tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta 
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 
poveruje 
poslanca Jána Dohňanského  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
§12 ods. 2, prvá veta, odst 3 tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
hlasovanie:     za – 4             proti – 1 Andrej Bulko                    zdržal sa – 0 
 

Uznesenie č. 42/2022 
K návrhu na určenie mesačného platu starostky obce 
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 
určuje 
Mgr. Ivete Mondekovej, starostke obce Opatovce, podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zvýšenie platu  o 25%. 
 
hlasovanie:     za – 3             proti – 2  Andrej Bulko                    zdržal sa – 0 
                                                             Pavol Forgáč 
 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 23.11.2022 
 
 
 
 

                                                                                                                        
Mgr. Iveta Mondeková     

                                                                     starostka obce 
 
 
 
 

 
 

Zapísala: Jana Vraždová                         ................................................ 
 
Overovatelia:  Ján Dohňanský                ................................................ 
 
           Zdenko Margorín             ................................................ 


