
 

Zápisnica  
                   z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                                 Obce  Hajnáčka 

konaného dňa 14.11.2022 o 1630 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:   

Starosta obce: Ivan Poprocký   

Poslanci : Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan, Július Farkaš, Július 

                 Bial a Renáta Kovácsová Fehérová 

Ďalší prítomní: Róbert Bíró hlavný kontrolór obce,     

                          Adam Šuhaj – predseda volebnej komisie 

                          Agnesa Szabóová - zapisovateľka      

              

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

      a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

      o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

      zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

      b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

      ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

     c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

4.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

5. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov 

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane  

      verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších  

      predpisov a voľba  jej členov 

8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť   

      zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 ods. 2 a 3 zákona  

      č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

10.  Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods.1    

       zákona č.36/2005 Z. z. o rodine 

11.  Určenie platu starostu obce  

12.  Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ     

13.  Rôzne 

14.  Záver 

                                                           

  K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ  otvoril   novozvolený starosta obce a privítal 

všetkých prítomných.  

 



 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určuje za zapisovateľku p. Agnesu Szabóovú a za overovateľov zápisnice 

Tomáš Tóth a Július Farkaš    

 

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

    zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

    Predseda miestnej volebnej komisie privítal prítomných a oboznámil ich s výsledkami      

    volieb do samosprávy. Volieb sa zúčastnilo 620 voličov. 

  

Na starostu obce: 1. Ivan Poprocký počet hlasov 294 

                             2.  Mgr. Attila Chovan počet hlasov 178 hlasov 

                             3.  Dionýz Pál počet hlasov 137 

 

Na poslancov OZ: 1. Július Farkaš počet hlasov 366 

                              2. Mgr. Attila Chovan počet hlasov 326 

                              3. Tomáš Tóth počet hlasov 313 

                              4. Július Bial počet hlasov 312  

                              5. Renáta Kovácsová Fehérová počet hlasov 302 

                              6. Peter Pál počet hlasov 297 

                              7. Ing. Zsuzsanna Szamos počet hlasov 257 

                               

Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenia novozvolenému starostovi a 

poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

b)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

      ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

      Novozvolený starosta p. Ivan Poprocký zložil sľub do rúk predsedovi miestnej volebnej  

      komisie a prevzal insignie obce a vedenie ustanovujúceho zasadnutia. 

c)   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

      Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva Július Farkaš, Mgr. Attila Chovan, Tomáš  

      Tóth, Július Bial,  Renáta Kovácsová Fehérová, Peter Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos zložili 

      sľub do rúk starostu obce.    

d)   Vystúpenie novozvoleného starostu 

       Novozvolený starosta obce poďakoval občanom obce za hlasy vo voľbách do miestnej  

       Samosprávy, a že sa tak v hojnom počte zúčastnili obidvoch volieb. Ďalej prehovoril 

o dosiahnutých výsledkoch za uplynulé volebné obdobie.  

       Taktiež prehovoril o nastávajúcom  volebnom období a o plánoch pre budúce obdobie. 

 

       Uznesenie č.104/2022 
       Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

       A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

       1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

       2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

       B. k o n š t a t u j e, ž e 

 



 

1. novozvolený starosta obce Ivan Poprocký zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

      2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Július Farkaš, Mgr. Attila Chovan, Tomáš  

      Tóth, Július Bial,  Renáta Kovácsová Fehérová, Peter Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos zložili 

      zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  

 

 

      Hlasovanie:    

    Za:  7 Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial a Renáta Kovácsová 

Fehérová, Peter Pál 

 

   Proti:   0  

   Zdržal sa:   0  

   Neprítomní:   0  

                                                              

                               

                                                                                          Ivan Poprocký        

    Hajnáčka 14.11.2022                                                       starosta 

   

K bodu č.4 Schválenie programu  

 

Starosta obce navrhuje na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia nasledovne:  

 

Program  

1. Určenie zapisovateľa   

2. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

      a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

      o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

      zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

      b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

      ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

     c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

4.  Schválenie programu 

5.  Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov 

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane  

      verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších  

      predpisov a voľba  jej členov 

8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

9.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť   

      zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 ods. 2 a 3 zákona  

      č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

10.   Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods.1    

      zákona č.36/2005 Z. z. o rodine 

 11.   Určenie platu starostu obce  

 12.   Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ   

 13.   Rôzne 



 

 14.   Záver 

 

   Uznesenie č. 105/2022 
Obecné  zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

program ustanovujúceho zasadnutia OZ podľa vyššie uvedených bodov 

 

     Hlasovanie:    

    Za:  7                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial, Renáta Kovácsová 

Fehérová, Peter Pál 

 

    Proti:   0  

    Zdržal sa:   0  

    Neprítomní:   0  

                                                                                            

                                                                                            Ivan Poprocký      

     Hajnáčka, 14.11.2022                                                        starosta 

 

   K bodu č.5  Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov 

    

   Starosta obce navrhuje pre poslancov, aby obecná rada nebola zriadená, nakoľko sa ani 

v minulom volebnom období, ani raz nezišli a poukázal aj na skutočnosť, že obecné 

zasadnutia sú každý mesiac, kedy môžu všetci poslanci sa vyjadriť  ku každej problematike. 

Poslanci OZ sú toho názoru, že zasadajú každý mesiac a nie je potrebné zriadiť obecnú radu.  

  

  Uznesenie č.106/2022 
  Obecné  zastupiteľstvo v Hajnáčke 

   neschvaľuje 

  

   zriadenie obecnej rady 

 

    Hlasovanie:    
 

    Za:  6                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, a Renáta Kovácsová Fehérová, 

Peter Pál 

 

    Proti:   0  

    Zdržal sa:   1 Július Bial  

    Neprítomní:   0 

 

 

                                                                                            

                                                                                            Ivan Poprocký      

     Hajnáčka, 14.11.2022                                                        starosta   

 



 

 

 

    K bodu č.6 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

    Starosta obce navrhuje zriadiť nasledovné komisie, ktoré budú päť členné: 

     

1. Komisia finančná, výstavby a územného rozvoja a rozvoja cestovného ruchu 

        Členovia: Renáta Fehérová Kovácsová, Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Július     

        Bial, Peter Pál 

    

    2. Komisia kultúry, športu mládeže, rodiny a sociálnych vecí a vzdelávania 

        Členovia: Renáta Kovácsová Fehérová, Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr.  

        Attila Chovan, Július Farkaš 

 

 3.Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia a ochrany prírody   
 Členovia: Mgr. Attila Chovan, Július Farkaš, Peter Pál, Július Bial 

     

        Predsedom komisií môže byť výlučne len člen zastupiteľstva, ktorých zvolia na 

zasadnutí komisie. Na najbližšom zasadnutí OZ členovia komisií odovzdajú zápisnicu zo 

zasadnutia komisie aj s menami doplnených členov, ak bolo potrebné ich doplniť a zloženie 

predsedníctva komisie.   

 

        Uznesenie č.107/2022 
       Obecné  zastupiteľstvo v Hajnáčke 

        zriaďuje a volí členov komisií   
 

        nasledovne: 

   

      1. Komisia finančná, výstavby a územného rozvoja a rozvoja cestovného ruchu 

               Členovia: Renáta Fehérová Kovácsová, Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Július     

               Bial, Peter Pál 

           2. Komisia kultúry, športu mládeže, rodiny a sociálnych vecí a vzdelávania 

               Členovia: Renáta Kovácsová Fehérová, Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr.  

               Attila Chovan, Július Farkaš 

     3. Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia a ochrany prírody 

               Členovia: Mgr. Attila Chovan, Július Farkaš, Peter Pál, Július Bial,  

 

                 Hlasovanie:    

               Za:  7                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial, Renáta Kovácsová 

Fehérová, Peter Pál 

 

              Proti:   0  

             Zdržal sa:   0  

             Neprítomní:   0  

                                                                                            

                                                                                                  Ivan Poprocký      

             Hajnáčka, 14.11.2022                                                        starosta 

 



 

  

     

K bodu č.7  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) zákona č.357/2004 Z. z. o  

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení    

neskorších predpisov a voľba  jej členov 

 

Starosta obce navrhuje zriadiť komisiu  podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) zákona č.357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľba  jej členov. 

Navrhuje sa zriadiť päť členná komisia v nasledovnom zložení. 

Členovia: Renáta Kovácsová Fehérová, Ing. Zsuzsanna Szamos, Július Bial, Július Farkaš, 

Peter Pál. Predseda sa zvolí na zasadnutí komisie obdobne ako pri iných komisiách. 

 

Uznesenie č.108/2022 
Obecné  zastupiteľstvo v Hajnáčke 

zriaďuje a volí členov komisie   
 

nasledovne: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Členovia: Renáta Kovácsová Fehérová, Ing. Zsuzsanna Szamos, Július Bial, Július Farkaš, 

Peter Pál.  

Predseda sa zvolí na zasadnutí komisie obdobne ako pri iných komisiách. 

 

Hlasovanie:    

               Za:  7                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial, Renáta Kovácsová 

Fehérová, Peter Pál 

 

              Proti:   0  

             Zdržal sa:   0  

             Neprítomní:   0  

                                                                                            

                                                                                                  Ivan Poprocký      

 Hajnáčka, 14.11.2022                                                                  starosta 

 

 

K bodu č.8  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

Starosta obce určuje zastupovaním starostu p. poslanca Tomáša Tótha. Poverenie bude 

odovzdané na nasledujúcom zasadnutí. 

      

Uznesenie č. 109/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu  bude poslanec Tomáš Tóth.  

 

 

 



 

     Hlasovanie:  
   

                 Za:  6 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Attila Chovan, Július 

Farkaš, Július Bial a Renáta Kovácsová Fehérová, 

Peter Pál, 

 

   Proti:  0  

   Zdržal sa:  1 Tomáš Tóth, 

 

   Neprítomní:  0  

 

                                                                                              Ivan Poprocký 

      Hajnáčka, 14.11.2022                                                         starosta 

 

 

K bodu č.9 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Starosta obce poveruje zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  poslanca Tomáša 

Tótha. 

 

Uznesenie č. 110/2022 
Obecné zastupiteľstvo v   

p o v e r u j e 

 

poslanca  Tomáša Tótha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

    

Hlasovanie:    
 

   Za:  6 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Attila Chovan, Július 

Farkaš, Július Bial a Renáta Kovácsová Fehérová, 

Peter Pál, 

 

   Proti:  0  

   Zdržal sa:  1 Tomáš Tóth, 

   Neprítomní:  0  

 

 

                                                                                              Ivan Poprocký 

      Hajnáčka, 14.11.2022                                                         starosta 

 

 

K bodu č.10 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 

v zmysle § 4 ods. 1  zákona č.36/2005 Z. z. o rodine 

 

 

Starosta obce navrhuje na výkon sobášenia: Ing. Zsuzsanna Szamos 



 

 

Uznesenie č. 111/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

poslankyňu Ing. Zsuzsannu Szamos na výkon sobášenia v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 

36/2005 Z. z. o rodine 

 

Hlasovanie:    

            Za:  7                     Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan, Július Farkaš, Július 

Bial, Renáta Kovácsová Fehérová, Peter Pál 

 

        Proti:   0  

 Zdržal sa:   1              Ing. Zsuzsanna Szamos, 

 Neprítomní:   0  

                                                                            

                 

                                                                                                  Ivan Poprocký      

  Hajnáčka, 14.11.2022                                                                 starosta 

 

K bodu č.11 Určenie platu starostu obce  

Podľa zákona o platových pomerov starostov obcí sa obec Hajnáčka zaraďuje do 3 skupiny 

nad 1000 obyvateľov s násobkom 2,20.  

 

Uznesenie č. 112/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

u r č u j e 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 2,20 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie:    

            Za:  7                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial a Renáta Kovácsová 

Fehérová, Peter Pál, 

 

        Proti:   0  

 Zdržal sa:   0  

 Neprítomní:   0  

                                                                                            

                                                                                                  Ivan Poprocký      

  Hajnáčka, 14.11.2022                                                                 starosta 

 



 

 

 

  

K bodu č.12. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ     

 

Starosta obce navrhuje pre poslancov OZ štvrťročnú odmenu vo výške 7% brutto zo 

základného mesačného platu starostu obce. 

Pre zástupcu starostu obce patrí mesačná odmena vo výške 5%  brutto  zo základného 

mesačného platu starostu obce. 

  

 

Uznesenie č. 113/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

s c h v a ľ u j e    

 

A./poslancom OZ štvrťročnú odmenu vo výške 7% brutto zo základného mesačného platu 

starostu obce. 

B./ zástupcovi starostu obce mesačná odmenu vo výške 5%  brutto  zo základného mesačného 

platu starostu obce. 

 

Hlasovanie:    

            Za:  7                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial a Renáta Kovácsová 

Fehérová, Peter Pál, 

 

        Proti:   0  

 Zdržal sa:   0  

 Neprítomní:   0  

                                                                                            

                                                                                                  Ivan Poprocký      

  Hajnáčka, 14.11.2022                                                                 starosta 

       

K bodu č.13 Rôzne 

 

1.Poslanec Peter Pál žiada poslancov o odpustenie sumy prenájmu za použitie veľkej sály 

kultúrneho domu pri benefičnom koncerte. 

 

Uznesenie č. 114/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

s c h v a ľ u j e 

 

odpustenie sumy prenájmu za použitie veľkej sály kultúrneho domu pri benefičnom koncerte. 

 

Hlasovanie:    

            Za:  6                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial a Renáta Kovácsová 

Fehérová 

 



 

        Proti:   0  

 Zdržal sa:   1                  Peter Pál 

 Neprítomní:   0  

                                                                                                Ivan Poprocký      

  Hajnáčka, 14.11.2022                                                                 starosta 

 

 

2. Poslankyňa Ing. Zsuzsanna Szamos žiada o usporiadanie spoločenskej akcie „ Deň 

seniorov“ v mesiaci december 2022. V období Vianoc usporiadať posedenie, na ktorom by 

vystúpili žiaci miestnej základnej školy a následne pripraviť pohostenie pre seniorov a malé 

spomienkové darčeky.  

 

Uznesenie č. 115/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

s c h v a ľ u j e 

 

usporiadanie spoločenskej akcie „Deň seniorov“ 

   

Hlasovanie:    

            Za:  7                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila 

Chovan, Július Farkaš, Július Bial a Renáta Kovácsová 

Fehérová, Peter Pál, 

 

        Proti:   0  

 Zdržal sa:   0  

 Neprítomní:   0  

                                                                                            

                                                                                                  Ivan Poprocký      

  Hajnáčka, 14.11.2022                                                                 starosta 

 

 

3. Po dohode starostu obce  a poslancov OZ usporiadať Silvestrovskú zábavu dňa 31.12.2022 

v kultúrnom dome v uzavretej spoločnosti sa rozhodlo, že sála KD sa v tento deň neposkytne 

inej organizácii alebo inému uchádzačovi.  

 

Uznesenie č. 116/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

s c h v a ľ u j e 

 

usporiadať Silvestrovskú zábavu dňa 31.12.2022 v kultúrnom dome v uzavretej spoločnosti  

 

Hlasovanie:    

            Za:  4                     Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Július Farkaš, 

Renáta Kovácsová Fehérová,  

        Proti:   0  

 Zdržal sa:   3         Mgr. Attila Chovan, Július Bial, Peter Pál, 

 Neprítomní:   0  

                                                                                                                                                                                                                                     



 

                                                                                              Ivan Poprocký         

 Hajnáčka, 14.11.2022                                                               starosta 

 

  

K bodu č.14 Záver 

 

Záverom starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

 

      

 

                                                                                     Ivan Poprocký 

                                                                                    starosta 

 

    

Zapísala:       

                                                                    

Agnesa Szabóová                                                           ........................................ 

 

Overovatelia:                                                      

                   

 Tomáš Tóth                                                                      ......................................... 

 

 Július Farkaš                                                                     ......................................... 

 


