
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach  

konaného dňa 25. novembra 2022 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

 Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva    

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  Horné Vestenice 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva  

v Horných Vesteniciach 

6. Vystúpenie starostu a odovzdanie ďakovných listov bývalým poslancom 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného     

záujmu   pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba predsedu a členov komisie 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

     Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach otvoril a viedol 

starosta obce Ing. Pavol Foltán. 

  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za zapisovateľa ustanovujúceho zasadnutia bola určená zamestnankyňa obce Ing. Milada 

Kováčová. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Marta Anovčínová a Ing. Andrej Foltán.   

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva    

    a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného   obecného zastupiteľstva  

     S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022 

oboznámila prítomných predsedkyňa miestnej volebnej komisie v Horných Vesteniciach  

p. Monika Halušová. Zápisnica miestnej volebnej komisie je prílohou zápisnice. 

Vzaté na vedomie uzn. č. 84/2022. 

      

4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  Horné Vestenice 

     Novozvolený starosta obce Ing. Pavol Foltán zložil zákonom predpísaný sľub starostu  

obce, čo potvrdil svojim podpisom a zároveň prebral osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

Konštatované uzn.č. 85/2022. 
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5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Horných   

Vesteniciach 

     Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach Mgr. Marta 

Humajová, Ing. Andrej Foltán, p. Mário Mišiak, Ing. Martin Pediač, p. Tibor Šúň zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, čo všetci potvrdili svojim 

podpisom. Všetci poslanci si prebrali aj osvedčenia o zvolení za poslanca. Uzn. č 86/2022. 

 

6.  Vystúpenie starostu a odovzdanie ďakovných listov bývalým poslancom 

      Starosta obce vystúpil s príhovorom v znení: 

Vážení spoluobčania, milé dámy a páni, ctení hostia! 

Máme po voľbách a Vy voliči ste rozhodli o starostovi a poslancoch, ktorí budú našu obec 

viesť nasledujúce 4 roky. Chcem dať hrubú čiaru za všetkým, čo bolo pred voľbami, hľadieť 

vpred a veriť, že všetko bude dobré. Môj príhovor ako novozvoleného starostu bude síce 

krátky, ale výstižný. 

V prvom rade chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí boli voliť, čím dokázali že majú 

záujem o veci verejné, ďalej ďakujem všetkým voličom, ktorí dali vysokú dôveru mojej osobe 

a ocenili tak moju doterajšiu prácu, čo dokazuje aj 65% volebný výsledok, paradoxne taký 

istý ako pred 4 rokmi a v neposlednej rade v dobrom ďakujem aj opozícii, ktorá sa postarala 

o vysokú volebnú účasť – tiež tak ako pred 4 rokmi prišlo k volebným urnám 75% 

oprávnených voličov. 

Účelom volieb je to, aby sa do orgánov obce zvolili ľudia, ktorí posunú obec vpred, ľudia, 

ktorým občania najviac dôverujú a očakávajú od nich, že budú spolupracovať a dôverovať si. 

Pred malou chvíľou som ja a novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. Vy, 

občania od nás očakávate výsledky a my musíme hľadať cestu, ako ich dosiahnuť. Obec môže 

prosperovať len vtedy, keď bude medzi oboma orgánmi obce: OcZ a starostom rešpekt 

a dôvera, to znam., budú vzájomne uznávať svoje zákonné kompetencie, teda práva aj 

povinnosti, dané hlavne zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 a zákonom o majetku obcí 

č. 138/1991. Samospráva je živý organizmus, ktorého riadne fungovanie zabezpečujú starosta 

a poslanci v spolupráci so zamestnancami OcÚ.      

Použijem metaforické prirovnanie: Samospráva je ako stôl, ktorý stojí na 4 nohách. Tými 4 

nohami, ktoré zabezpečujú, aby stôl pevne stál sú: rešpekt, úcta, spolupráca a dôvera. Ak čo 

len 1 noha nie je, stôl môže ľahko spadnúť,     ak však chýbajú 2 nohy, stôl určite spadne. 

Preto si zo srdca prajem, aby naša samospráva stála pevne na 4 nohách a obec Horné 

Vestenice bude naďalej prosperovať a dosahovať vyššie a vyššie ciele v prospech všetkých 

občanov a rozvoja obce. Ďakujem Vám za pozornosť!  

     Následne poďakoval končiacim poslancom za odvedenú prácu a odovzdal im ďakovné 

listy. Novým poslancom zaželal veľa síl do 4-ročnej práce. Vzaté na vedomie uzn. č. 87/2022. 

 

7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

     Starosta obce dal poslancom návrh na schválenie programu: 

 8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba 

predsedu a členov komisie 

 9. Určenie platu starostu obce 

10. Diskusia 

11. Záver 

Schválené jednomyseľne uzn.č. 88/2022. 
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8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu   pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba predsedu a členov komisie 

     V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov bola zriadená komisia 

na ochranu verejného záujmu, ktorej predsedom sa stal Ing. Martin Pediač a členovia 

p. Mário Mišiak, p. Tibor Šúň, Mgr. Marta Humajová.  

Schválené jednomyseľne uzn.č. 89/2022 a uzn.č. 90/2022.           

 

9. Určenie platu starostu obce 

     Na úvod predniesol starosta vysvetlenie k určeniu platu starostu obce v tomto znení: 

     Určenie platu starostu obce je dosť ošemetná záležitosť a chcem ju s Vami verejne 

prerokovať. Plat starostov a primátorov je ako jediný určovaný poslancami a nie podľa 

tabuliek v závislosti od rokov praxe, ako je to u všetkých ostatných zamestnancov. Pre mňa 

osobne je to dosť frustrujúce, ale taký je zákon a pokiaľ sa nezmení, musíme ho rešpektovať 

a dodržiavať. 

Starostovia obcí s počtom od 500 do 1000 obyvateľov majú podľa zákona minimálny, teda 

základný plat vo výške 1,83 násobku priemerného zárobku       v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci rok, teda 1,83 x 1.211 EUR,          čo činí 2.217 EUR. Poslanci môžu 

starostovi navýšiť plat podľa výsledkov jeho práce o max. 60 %. 

Minulé volebné obdobie som mal poslancami OcZ navýšený plat za dobré výsledky o 20 %, 

čiže bol vo výške 2.217 EUR x 1,2 = 2.660 EUR v hrubom. 

Pokiaľ by obec mala nedostatok finančných prostriedkov, nemám problém si aj sám navrhnúť 

menší než základný plat, už 2 x som tak za 16 rokov aj urobil,         v roku 2007 (mal som 

pracovný úväzok 30% keď som vykonával funkciu starostu popri zamestnaniu) a v roku 2011 

až 2013 ( mal som pracovný úväzok 90% v čase hospodárskej krízy). 

Pre Vašu informáciu, finančná kondícia našej obce je značne optimistická, ako je všeobecne 

verejne známe. Už viac rokov si držíme rezervu cca 100.000 EUR voľných finančných 

prostriedkov a rozvoj obce napreduje. 

Takže teraz dávam priestor novým poslancom, ale aj Vám, všetkým občanom, aby ste sa 

k môjmu platu a pracovným výsledkom vyjadrili a podali nejaký návrh, o ktorom by som 

mohol dať hlasovať. 

        Na ustanovujúcom zasadnutí sa v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje 

mesačný plat starostu obce.  

     Poslankyňa Mgr. Humajová dala návrh na plat starostu, aby bol základný plat navýšený 

o 20%, ale za uvedený návrh boli dvaja poslanci (Mgr. Humajová, Ing. Foltán), jeden občan 

(Ing. Popadič) a traja poslanci (Ing. Pediač, p. Mišiak, p. Šúň) boli proti s tým, že  

po 3 mesiacoch resp. po polroku sa navýšenie môže prehodnotiť. Neschválené uzn.č. 91/2022 

     Keďže plat starostu nebol schválený, zo zákona starostovi patrí základný, teda 1,83 

násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

kalendárny rok =  1,83 x 1 211 € = 2 217 €. 
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10. Diskusia 

     Ako prvý sa ujal slova starosta podaním týchto informácií: 

Vážení prítomní, pokiaľ si rozmyslíte diskusné príspevky, chcel by som Vás opäť informovať 

o mojom návrhu na hlavné úlohy na nasledujúce 4 roky, aby ste sa k nim verejne vyjadrili. 

Keďže ste mi vo voľbách dali svojimi hlasmi silný mandát, predpokladám, že Váš postoj 

k nasledujúcim investičným zámerom bude kladný. Vo volebnom programe som uviedol tieto 

hlavné investičné zámery: 

-cvybudovať multifunkčné ihrisko pre športové aktivity detí, mládeže a dospelých: už od 

roku 2016 máme vypracovaný projekt na MFI so stavebným povolením, doposiaľ sme 

dotáciu nedostali, ak ju v najbližšej dobe nezískame, pravdepodobne ho postavíme 

z vlastných zdrojov   

-  zrealizovať kamerový systém na dôležitých miestach obce: nie je to finančne náročná 

investícia, ale veľmi potrebná z dôvodu ochrany pred kriminalitou a vandalizmom. Optická 

sieť je už vybudovaná, určia sa kritické miesta v obci a namontujú kamery    

-  zvýšiť bezpečnosť na našich miestnych komunikáciách: máme schválený projekt DZ na 

zníženie rýchlosti v obci na 30 km/hod., zatrubňujeme chýbajúce časti dažďovej kanalizácie, 

kde je možnosť spadnutia osôb a DP, opravujeme výtlky na miestnych komunikáciách 

- sďalšie energetické zefektívnenie obecných budov osadením viacerých fotovoltických 

panelov na ich strechách: máme schválenú investíciu na 24 FV panelov, ktoré budú 

umiestnené na strechách 2 byt. domov s ročnou výrobou 13,2 MWh EE = 1/3 Spotreby obce  

-  zabezpečiť ochranu obce pred prívalovou povodňou z hôr, vybudovaním dvoch 

protipovodňových nádrží v hlbokom jarku nad obcou: je rozpracovaný projekt 

protipovodňovej ochrany a vodozádržných opatrení, na ktoré štát uprednostňuje dotácie 

a pozemky dáva zdarma po predložení právoplatného územného rozhodnutia 

-  ďalší rozvoj miestnych komunikácií: dopojenie slepej ulice smerom kolmo k bytovým 

domom a zokruhovanie slepej ulice z Domoviny k OcÚ: na pozemky pre vybudovanie 

cesty kolmo k BD je kúpna zmluva pripravená na podpis a všetci majitelia súhlasia 

-  riešiť optimálny systém nakladania s komunálnymi odpad. vodami v obci: poslanci 

OcZ schválili zámer využívať služby ČOV v obci Nitrica, ktorá je práve vo výstavbe, cca 

20% máme pokrytých DČOV, v zámere je aj vybudovanie obecnej vegetačnej ČOV pri rieke 

na obecných pozemkoch. Na ceste smer kostol sa vybuduje nová dažďová kanalizácia 

(dažďové vody sú tiež komunálnymi odpadovými vodami) 

Samozrejme, tieto zámery môžu byť poslancami OcZ upravené, resp. vylepšené a budú 

predmetom schvaľovania v rozpočte obce pre rok 2023 a nasledujúce roky. Keďže starosta  aj 

poslanci sú len Vaši zástupcovia, je nanajvýš žiadúce, aby ste sa k uvedeným investičným 

zámerom vyjadrili, odobrili ich, alebo navrhli ich potrebné zmeny. 

Chcem Vás ešte informovať, že tak, ako ste dnes prítomní na schôdzi vo väčšom počte, tak 

každé zasadnutie OcZ je verejné a tiež sa ho môžete zúčastniť. Pojem celoobecná schôdza sa 

už prestal používať, lebo každá schôdza OcZ je verejná pre všetkých občanov. 

p.  Mišiak, poslanec – či sa už robí projekt na rozkopané kanály pod Hôrkou, 

Ing. Foltán, starosta obce – projektant už robí projekt, plynové prípojky neboli dobre osadené, 

boli príliš plytko, plynári ich nebudú prekladať, projekt pôjde na posúdenie plynárom, obec 

má vydané povolenie – súhlas na stavebné úpravy, 

p. Mišiak, poslanec – pred rodinným domom sa im rozpadá cesta, 

p. Štrba, č.d. 3 – pri hlavnej ceste nefungujú slnečné kolektory, nie je dobre osvetlený prechod 

pre chodcov, 

Ing. Foltán, starosta – poruchu už nahlásil cestárom, 
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p. Šúň, poslanec – starosta, nech rešpektuje rozhodnutia poslancov, nech používa rovnaký 

meter na všetkých občanov, čo sa týka kanála pod Hôrkou, to bol jeden z hlavných dôvodov 

prečo sa vzdali mandátu poslanca, nechceli, aby sa to robilo bez projektu, upozorňovali 

starostu na problémy, ktoré tam môžu nastať, 

Mišiak, poslanec – v povolení, ktoré vydali v Nitrianskych Sučanoch, je napísaná norma – 

keď bolo nájdené plynové potrubie, starosta to mal nahlásiť, 

Ing. Pediač, poslanec – dáva za všetkým hrubú čiaru, chce, aby sa vyťažilo čo najviac, aby 

poslanci a starosta fungovali v prospech občanov, 

Ing. Popadič, č.d. 242 – koľko budú stáť vodozádržné opatrenia, 

Ing. Foltán, starosta – obec chce požiadať o dotáciu cca 200 000 €, v rámci projektu obec 

dostane od štátu pozemky zdarma, 

Ing. Pediač, poslanec – dňa 4.12.2022 sa uskutoční Mikuláš, o 16.00 hod. v kultúrnom dome, 

balíčky sa nachystajú na obecnom úrade.  

 

11. Záver 

     Na záver poďakoval starosta obce všetkým za účasť a zaželal všetkým pokojné vianočné 

sviatky. 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

V Horných Vesteniciach dňa  25.11.2022 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   p. Marta Anovčínová   ...................................... 

 

                         Ing. Andrej Foltán     ....................................... 


