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OBEC DRIENOVEC 

Obecný úrad, Drienovec 368, 044 01 Drienovec 
 

 

ZÁPISNICA 
 
  

z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 v Drienovci, konaného dňa 25.11.2022 

 
 
Miesto rokovania:    Kultúrny dom v Drienovci 
 

Dátum a čas rokovania:  piatok, 25.11.2022, od 16.30 hod.  
      

Počet  zvolených poslancov:  9 
 

Počet prítomných:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
 

 
Priebeh rokovania: 

 
1.  Úvodné náležitosti 
 

a) Otvorenie zasadnutia 
Predsedajúci Ing. Štefan Bacsó otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  a privítal 

poslancov a aj ostatných prítomných.  

Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia je v rokovacej miestnosti prítomných 9 novozvolených 
poslancov obecného zastupiteľstva. 

b) Určenie overovateľov zápisnice 
Predsedajúci Ing. Štefan Bacsó za zapisovateľa zápisnice určil Zuzanu Knežikovú a  za overovateľov 

zápisnice určil Tomáša  Kniznera a PharmDr. Annamáriu  Rédvay. 
c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a 

poslancov                   Obecného zastupiteľstva v Drienovci 

Predseda Miestnej volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb starostu obce Drienovec a poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Drienovci. 

d)  Zloženie sľubu starostu obce Drienovec 
Novozvolený starosta obce po hlasnom prečítaní sľubu starostu slovami: „To sľubujem“ vyjadril súhlas so 

znením sľubu. Zloženie sľubu potvrdil starosta svojim podpisom. Predseda miestnej volebnej komisie 

starostovi obce odovzdal insígnie a osvedčenie o zvolení do funkcie.  

e)  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
Starosta obce Ing. Štefan Bacsó otvoril tento bod, vyzval prítomných, aby vstali a potom nahlas  prečítal 

sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Drienovci. 

Novozvolení poslanci po hlasnom prečítaní sľubu poslanca slovami: "To sľubujem" vyjadrili spoločný 
súhlas so znením sľubu. Predseda miestnej volebnej komisie potom odovzdal jednotlivým novozvoleným 

poslancom osvedčenia a spolu so starostom každému zablahoželali k zvoleniu do funkcie. Poslanci 
potvrdili sľub svojím podpisom. 
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Obecné zastupiteľstvo v Drienovci 

 
A. berie na vedomie 

1. za zapisovateľku bola určená Zuzana  Knežiková 
2. za overovateľov zápisnice boli určení Tomáš  Knizner a PharmDr. Annamária  Rédvay 
3. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Drienovec 
4. vystúpenie novozvoleného starostu 
 

B. konštatuje, že  
1. novozvolený starosta obce Ing. Štefan  Bacsó zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci OZ v Drienoveci menovite: 
Tomáš Danko 
Gabriel Fedák 
Kristína Kissová 
Erik Klajber 
Tomáš Knizner 
Ladislav Nagy 
Annamária Rédvay 
Ernest Spielmann 
Erik Ševcov 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
 

Toto uznesenie bolo prítomnými poslancami jednomyseľne schválené. 

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienovci schvaľuje program pracovnej časti ustanovujúceho 

zasadnutia v tomto znení: 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Oboznámenie poslancov s poverením  na výkon  funkcie zástupcu  starostu podľa §13b.  

    odst.1 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť  zasadnutia  

      obecného zastupiteľstva 

6. Návrh na zriadenie obecnej  rady a voľba jej členov 

7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

8. Určenie platu  starostu obce 

9. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Toto uznesenie bolo prítomnými poslancami jednomyseľne schválené. 
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4. Oboznámenie  poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu podľa §13b. 

odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších  predpisov 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že zástupcom starostu je poslanec Ing. Erik Ševcov, ktorý 

sa zároveň stáva členom obecnej rady. 
 

Hlasovanie: za - Tomáš Danko 
                      Gabriel Fedák 
                      Kristína Kissová 
                      Erik Klajber 
                      Tomáš Knizner 
                      Ladislav Nagy 
                      Annamária Rédvay 

                                 Ernest Spielmann,  
                        proti - 0,  

                 zdržali sa – Ing. Erik Ševcov 

 

Uznesenie bolo prítomnými poslancami schválené. 
 

3. Voľba návrhovej  komisie 

 

 Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ing. Erik  Ševcov  a Ernest  Spielmann 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienovci schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing.  Erik  Ševcov 

a Ernest  Spielmann. 

 

Toto uznesenie bolo prítomnými poslancami jednomyseľne schválené. 

 

 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť  zasadnutia  
 
Starosta obce navrhol  poslanca Ernesta Spielmanna zvolávaním a vedením OZ v jednotlivých prípadoch 

podľa zákona č. 269/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Drienovci poveruje poslanca Ernesta Spielmanna zvolávaním a vedením OZ 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
č. 269/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

Hlasovanie: za - Tomáš Danko 
                      Gabriel Fedák 
                      Kristína Kissová 
                      Erik Klajber 
                      Tomáš Knizner 
                       Ladislav Nagy 
                      PharmDr. Annamária Rédvay 

                                  Ing. Erik Ševcov,  
                        proti - 0,  
                  zdržal sa – Ernest  Spielmann 
 

Uznesenie bolo prítomnými poslancami schválené. 
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6. Návrh na zriadenie obecnej  rady a voľba jej členov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Drienovci  
A. zriaďuje obecnú radu 
B. volí za členov obecnej rady poslancov: Ing. Gabriel  Fedák, PhD. 
        Ernest  Spielmann 
        Ing. Erik  Ševcov  

 

Uznesenie bolo prítomnými poslancami jednomyseľne schválené. 

 

 

7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienovci 

 

A. zriaďuje komisie a to:  

- Rozpočtová, finančná a správy obecného majetku 

- Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva a lesného  hospodárstva  

- Vzdelávania, kultúry a športu 

- Sociálna, bytová, pre podnikanie a služby 

- Verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a vybavovanie sťažností 

- Ochrany verejného záujmu pri výkone funkcii verejného činiteľa 

 

B. volí za predsedov komisií: 

  - Rozpočtová, finančná a správy obecného majetku – Erik  Klajber 
Hlasovanie: za - Tomáš Danko 

            Gabriel Fedák 

            Kristína Kissová 
            Tomáš Knizner 

            Ladislav Nagy 

            Annamária Rédvay 
            Ernest Spielmann 

                        Erik Ševcov,  
proti - 0,  

zdržali sa – Erik  Klajber 

 

 

 - Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva-Tomáš Knizner  

    
Hlasovanie: za - Tomáš Danko 

            Gabriel Fedák 
            Kristína Kissová 

            Erik Klajber 
            Ladislav Nagy 

            Annamária Rédvay 

            Ernest Spielmann 
                        Erik Ševcov,  

proti - 0,  
zdržali sa – Tomáš Knizner 
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- Vzdelávania, kultúry a športu – Tomáš  Danko 
Hlasovanie: za – Erik  Klajber 

            Gabriel Fedák 
            Kristína Kissová 

            Tomáš Knizner 

            Ladislav Nagy 
            Annamária Rédvay 

            Ernest Spielmann 
                        Erik Ševcov,  

proti - 0,  
zdržali sa – Tomáš  Danko 

 

- Sociálna, bytová, pre podnikanie a služby – PharmDr. Annamária  Rédvay 
Hlasovanie: za – Erik  Klajber 

            Gabriel Fedák 

            Kristína Kissová 
            Tomáš Knizner 

            Ladislav Nagy 
            Ernest Spielmann 

                        Erik Ševcov,  

proti - 0,  
zdržali sa – PharmDr. Annamária  Rédvay 

 

- Verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a vybavovanie sťažností – Ladislav  Nagy 
Hlasovanie: za – Erik  Klajber 

            Gabriel Fedák 
            Kristína Kissová 

            Tomáš Knizner 

            Tomáš  Danko 
            Annamária Rédvay 

            Ernest Spielmann 
                        Erik Ševcov,  

proti - 0,  

zdržali sa – Ladislav  Nagy 
 

- Ochrany verejného záujmu pri výkone funkcii verejného činiteľa – Kristína  Kissová 
Hlasovanie: za – Erik  Klajber 

             Gabriel Fedák 

             Tomáš  Danko 
             Tomáš Knizner 

             Ladislav Nagy 

             Annamária Rédvay 
             Ernest Spielmann 

                        Erik Ševcov,  
proti - 0,  

zdržali sa – Kristína  Kissová 
 

Za politické strany volí týchto členov: Gabriel Fedák – Szővetség - Aliancia 

                                          Tomáš  Danko – Sme rodina 
                                          Annamária Rédvay – Sloboda a solidarita  

                                          Erik Ševcov – Magyar Fórum – Maďarské fórum 
           Ernest  Spielmann – Smer – sociálna demokracia 

           Tomáš  Knizner – Kresťanskodemokratické hnutie  

 
Toto uznesenie bolo prítomnými poslancami schválené. 
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8. Určenie platu  starostu obce 
- plat starostu sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za  
  predchádzajúci rok ( 1211,00 eur)  a násobok koeficientu podľa počtu obyvateľov obce (2,2) 

- p. Ing. Ševcov navrhol navýšenie o 60 % 
 
Obecné zastupiteľstvo v Drienovci určuje plat starostovi: 
a/ plat v zmysle ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových  
   pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to ako súčin priemernej    
  mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu  
  SR za predchádzajúci rok a násobku 2,20 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu starostu 
b/ zvýšenie platu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, o 60 % 
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu starostu 

 

Toto uznesenie bolo  prítomnými poslancami jednomyseľne schválené. 

 

9. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 
- starosta požiadal o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 a rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Drienovci schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu obce za nevyčerpanú 
dovolenku za rok 2021 – 5 dní a za rok 2022 – 26 dní, spolu 31 dní. 

 

Toto uznesenie bolo prítomnými poslancami jednomyseľne  schválené. 

 

10. Rôzne 

- neboli žiadne pripomienky, tak Ing. Ševcov prečítal stanovisko návrhovej komisie 

 

11. Záver 

Odznela  hymna Slovenskej republiky. Starosta poďakoval poslancom a ostatným prítomným 

za účasť. Týmto ukončil ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienovci. 

   

Drienovec, 28.11.2022 

 

             ................................................... 

                                                                                                        Ing. Štefan Bacsó, starosta 

 

Zápisnicu overili: 

 
 

.........................................................                                  ................................................... 
               Tomáš  Knizner                                                           PharmDr. Annamária Rédvay 

 

  Zapisovateľka: 

   

  .......................................................... 

              Zuzana  Knežiková 


