
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová  

konaného dňa 08.11.2022 o 17.00 hod. 

 

Prítomní:   Emil Rábek, doterajší starosta 

Ing. ŠOKA Peter, novozvolený starosta 

 

Poslanci:  ŠTEVKO Ondrej, Mgr. MORVAY Michal, Ing. KLINKA Michal, LENICKÝ 

Marek, IŠTOKOVIČ Mikuláš, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, KOMPAS 

Radoslav, Mgr. BENČÍKOVÁ Adriána  

   

Neprítomný: LEŠŠ František 

 

Ďalší prítomný: Zuzana Kompasová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie  

        

Program: 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému 

starostovi 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

6. Schválenie programu zasadnutia 

7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

9. Príhovor novozvoleného starostu 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

12. Plat starostu 

13. Voľba zástupcu starostu obce 

14. Diskusia 

15. Záver                                                                                                                                                                                          

 

Emil Rábek, doterajší starosta obce zvolal ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

pozvánkou zo dňa 02.11.2022 (príloha č.1). 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

• Predsedajúci starosta obce Emil Rábek privítal všetkých prítomných na prvom – 

ustanovujúcom zasadnutí OZ, ktoré bolo zvolané v zákonnej lehote po vykonaných 

voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 29.10.2022. 

• Poblahoželal všetkým, ktorí získali dôveru občanov vo voľbách a boli zvolení  

za starostu a za poslancov do Obecného zastupiteľstva. 

• Rokovanie OZ otvoril a viedol p. Emil Rábek, starosta obce. 

• Privítal všetkých prítomných. V úvode starosta obce privítal Zuzanu Kompasovú, 

predsedkyňu miestnej volebnej komisie, prítomných poslancov OZ a zapisovateľku 

Olíviu Lenčéšovú. 

 

 



K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

• So spísaním zápisnice poveril Olíviu Lenčéšovú. 

• Za overovateľov menoval Ondreja Števka a Mgr. Dianu Slovákovú.  

 

Uznesenie č. 1-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ poslancov Ondreja 

Števka a Mgr. Dianu Slovákovú 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,   

KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 3 – Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb  

do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

 Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Zuzana Kompasová, oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 (správa 

v prílohe č. 3). 

 

Uznesenie č. 2-I.-OZ/2022 

OZ berie na vedomie správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu 

starostu obce a funkciu poslanca OZ prednesenú predsedkyňou miestnej volebnej komisie 

Zuzanou Kompasovou. 

 

K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií 

novozvolenému starostovi 

V rámci tohto bodu bol vykonaný akt zloženia sľubu zvoleného starostu obce Ing. Petra 

Šoku.  Doterajší starosta p. Emil Rábek vyzval novozvoleného starostu, aby prečítal a podpísal 

zákonom predpísaný sľub (príloha č. 4).   

Zložením sľubu novozvoleného starostu sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho 

starostu obce p. Emila Rábeka. Týmto odovzdal insígnie aj vedenie zasadnutia novozvolenému 

starostovi Ing. Petrovi Šokovi. Po zložení sľubu mu bolo odovzdané osvedčenie o zvolení 

a predsedkyňa miestnej volebnej komisie mu zablahoželala. 

 

Uznesenie č. 3-I.-OZ/2022 

OZ konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Peter Šoka zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

 

K bodu 5 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

 Ing. Peter Šoka, starosta obce oboznámil prítomných s postupom skladania sľubu. 

Prečítal znenie sľubu, ktoré je na zvlášť papieri. Následne vyzval novozvolených poslancov, 

aby zložili sľub tak, že pripoja svoj podpis pod znenie sľubu. Menovite vyzvaní  poslanci 

pristupovali k starostovi a predsedovi miestnej volebnej komisie a po zložení sľubu prevzali 

Osvedčenie o zvolení za poslanca.  

Po ukončení aktu skladania sľubu poslancov starosta zablahoželal všetkým poslancom 

k ich zvoleniu. 

Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva (príloha č. 5). 

 

 



Uznesenie č. 4-I.-OZ/2022 

OZ konštatuje, že novozvolení poslanci OZ: 

Benčíková Adriána, Mgr.      

Ištokovič Mikuláš     

Klinka Michal, Ing.      

Kompas Radoslav     

Lenický Marek     

Morvay Michal, Mgr.     

Slováková Diana, Mgr.    

Števko Ondrej   

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. 

 

K bodu 6 – Schválenie programu zasadnutia 

• Starosta obce skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 8 

poslanci a OZ je uznášania schopné (príloha č. 2). 

•  Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov nebolo pozmenené.  

  

Uznesenie č. 5-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,   

KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 7 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

• Do mandátovej komisie navrhol poslancov: 

- Marek Lenický 

- Radoslav Kompas 

• Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie: 

- Ing. Michal Klinka, predseda 

- Mgr. Adriána Benčíková, člen  

• Do volebnej komisie navrhol poslancov: 

- Mgr. Michal Morvay 

- Mikuláš Ištokovič 

 

Uznesenie č. 6-I.-OZ/2022 

OZ:  

1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov:  

- Marek Lenický 

- Radoslav Kompas 

2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:  

- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom 

predpísaného sľubu,  

-  zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, 

-  a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

 

 



Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,   

KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 7-I.-OZ/2022 

OZ :  

1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov:  

- Ing. Michal Klinka 

- Mgr. Adriána Benčíková 

2. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,   

KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 8-I.-OZ/2022 

OZ:  

1. zriaďuje volebnú komisiu v zložení poslancov:  

 -  Mgr. Michal Morvay 

 - Mikuláš Ištokovič 

2. vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne: 

- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov  

a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,   

KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 8 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 Mandátová komisia overila zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu 

novozvoleného obecného zastupiteľstva a skontrolovala aj čestné vyhlásenia zvolených 

funkcionárov s nezlučiteľnosťou funkcií.  

 Mandátová komisia skonštatovala, že všetko je v poriadku. 

 

Uznesenie č. 9-I.-OZ/2022 

OZ berie na vedomie predloženú správu mandátovej komisie. 

 

K bodu 9 – Príhovor novozvoleného starostu 

 V tomto bode vystúpil novozvolený starosta obce Ing. Peter Šoka. Poďakoval 

doterajšiemu starostovi obce p. Emilovi Rábekovi, za dlhoročnú prácu. Poprial aj novým 

poslancom OZ veľa síl a chuť pracovať. 

 

Uznesenie č. 10-I.-OZ/2022 

OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Petra Šoku. 



K bodu 10 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 

Starosta obce navrhlo, aby sa zriadili komisie:  komisia výstavby a územného 

plánovania, komisia finančná a pre správu obecného majetku, komisia školstva, rozvoja 

vzdelávania, mládeže, kultúry a športu, komisia ochrany verejného poriadku 

 

 Uznesenie č. 11-I.-OZ/2022 

OZ zriaďuje komisie :  

-  komisia výstavby a územného plánovania 

- komisia finančná a pre správu obecného majetku 

- komisia školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu 

- komisia ochrany verejného poriadku 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,         

KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 Uznesenie č. 12-I.-OZ/2022  

OZ volí za predsedu komisie výstavby a územného plánovania poslanca: Ing. Michala 

Klinku. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,     

  KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 13-I.-OZ/2022  

OZ volí za predsedu komisie finančnej a pre správu obecného majetku poslanca: Mgr. 

Adriánu Benčíkovú. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,     

  KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 14-I.-OZ/2022  

OZ volí za predsedu komisie školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu 

poslanca: Mgr. Michala Morvaya. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,     

  KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 15-I.-OZ/2022  

OZ volí za predsedu komisie ochrany verejného poriadku poslanca: Mikuláša Ištokoviča. 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,     

  KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 11 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 Starosta obce Ing. Peter Šoka navrhol za poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva Mgr. Dianu Slovákovú. 

 

 Uznesenie č. 16-I.-OZ/2022 

OZ poveruje poslanca Mgr. Dianu Slovákovú, podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona o obecnom 

zriadení, zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, KOMPAS,  

Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

 

 

K bodu 12 – Plat starostu 

Informácie o plate starostu obce predniesla Zuzana Kompasová, ekonómka obce 

(príloha č. 6). 

Za plat starostu obce boli 3 návrhy: 

1. návrh predniesol poslanec Ondrej Števko – zvýšenie platu starostu o 30% 

 Hlasovanie: 

ZA: 4 (ŠTEVKO, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 3 (Ing. KLINKA, Mgr. SLOVÁKOVÁ, KOMPAS) 

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. MORVAY) 

 

2. návrh predniesol poslanec Radoslav Kompas – neschvaľovať plat starostu na tomto 

zasadnutí OZ 

Hlasovanie: 

ZA: 2 (Mgr. SLOVÁKOVÁ, KOMPAS) 

PROTI: 6 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ,  

  Mgr. BENČÍKOVÁ) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

3. návrh predniesol poslanec Michal Morvay – zvýšenie platu starostu o 20 % 

Hlasovanie: 

 ZA: 6 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ,  

  Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 2 (Mgr. SLOVÁKOVÁ, KOMPAS) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 17-I.-OZ/2022. 

OZ na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák. č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v z. n. p. – schvaľuje zvýšenie platu starostu o 20 %. 



K bodu 13 - Voľba zástupcu starostu obce 

 Starosta obce navrhol sa svojho zástupcu p. Františka Lešša.  

 

Uznesenie č. 18-I.-OZ/2022. 

OZ zvolilo do funkcie zástupcu starostu obce Františka Lešša. 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (ŠTEVKO, Mgr. MORVAY, Ing. KLINKA, LENICKÝ, IŠTOKOVIČ, Mgr. SLOVÁKOVÁ,         

KOMPAS, Mgr. BENČÍKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 14 - Diskusia 

 Poslankyňa Mgr. Diana Slováková sa pýtala novozvoleného starostu obce Ing. Petra 

Šoku aké sú jeho priority, čo plánuje vo svojej funkcii realizovať. 

 Ing. Peter Šoka, starosta obce jej predniesol svoje priority:  

- dokončiť dom smútku a ulicu Školská II 

- opraviť chodníky na Sereďskej ulici 

- budúci rok vypracovať a podať projekt na cestu v obci – OZ rozhodne, ktorú 

cestu dať spraviť 

- projekt na vodozádržné opatrenia – asi v areály základnej školy 

- v rámci pozemku p. Horvátha – zbúrať dom, oplotiť pozemok a pripraviť ho na 

budúcu výstavbu  

- opraviť starú hasičskú zbrojnicu – vybudovať tam obecný dom alebo niečo 

podobné 

- v letnom období sa bude robiť elektroinštalácia v základnej škole – projekt je 

hotový, dá sa naceniť viacerým firmám 

 

K bodu 15 – Záver  

Na záver starosta obce Ing. Peter Šoka, poďakoval všetkým za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené 

o 18:30 hod. 

 

 

Zapísala: Olívia Lenčéšová 

Horná Kráľová, dňa 08.11.2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing.  Peter Šoka  

                                                                                            starosta obce Horná Kráľová 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ondrej ŠTEVKO      .................................................... 

 

 

Mgr. Diana SLOVÁKOVÁ    .................................................... 


