
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2018 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Csizmadia Albert 

Novozvolený starosta obce: Mgr. Sütő Ľudovít 

Poslanci: Ing. Gejza Csizmadia,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Ing. Ladislav Hrenyo PhD, Tomáš 

Kišš 

 

K bodu č.1 

Otvorenie 

 

Starosta obce zahájil zasadnutie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo s prítomnými 4 poslancami je uznášania schopné. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Rozpočet obce na rok 2019 

5. Miestne dane a poplatky na rok 2019 

6. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2018 

7. Záver  

 

K bodu č.2 

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

Starosta obce predložil na schválenie program rokovania. Hlavný kontrolór, pán Ing. Timko 

požiadal o doplnenie programu s bodom o  stanoviske hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2019. 

 

Zmenený program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Rozpočet obce na rok 2019 

5. Miestne dane a poplatky na rok 2019 

6. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2018 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

8. Záver  

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Gejza Csizmadia,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Ing. Ladislav Hrenyo PhD, Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/6/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenený program rokovania. 



 

K bodu č.3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice starosta obce navrhol A. Bollovú, za overovateľov zápisnice      

Mgr. B. Csizmadiovú a Ing. L. Hrenya PhD 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Gejza Csizmadia,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Ing. Ladislav Hrenyo PhD, Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/6/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce určiť  

za zapisovateľku: A. Bollovú  

za overovateľov zápisnice: Mgr. B. Csizmadiovú a Ing. L. Hrenya PhD 

 

K bodu č. 4 

Rozpočet obce na rok 2019 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce a bol predložený pre poslancov 

obecného zastupiteľstva. Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh rozpočtu sa mení 

nakoľko ministerstvo financií zverejnilo východiskové štatistické údaje a očakávaný podiel 

obci na výnose DPFO na rok 2019 sa zvýši,  z toho dôvodu k príjmu treba prispôsobiť 

výdavky. 

    

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Gejza Csizmadia,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Ing. Ladislav Hrenyo PhD, Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/6/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 

 

K bodu č. 5 

Miestne dane a poplatky na rok 2019 
 

Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a bol predložený poslancom obecného 

zastupiteľstva. Poslanci sa rozhodli, že daň z nehnuteľnosti sa nezmení. Miestny poplatok za 

komunálne odpady sa mení nasledovne: 

a) pri žetónovom systéme 3,- € za jeden žetón 

b) pri paušálnom systéme 8,- € na občana na rok 

 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Gejza Csizmadia,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Ing. Ladislav Hrenyo PhD, Tomáš Kišš 



 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/6/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje miestne dane a poplatky na rok 2019. 

 

K bodu č. 6 

Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2018 
 

Zákon o platových pomeroch starostov v § 2 ods. 2 pripúšťa možnosť nahradiť plat za 

nevyčerpanú dovolenku starostov za  podmienky, že o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

Pán starosta za rok 2018 nestihol vyčerpať dovolenku preto poslanci súhlasili s preplatením 

náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Ing. Gejza Csizmadia,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Ing. Ladislav Hrenyo PhD, Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
 

Uznesenie č. 5/6/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku 

starostu obce za rok 2018. 
 

K bodu č. 7 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

Hlavný kontrolór obce predložil svoje stanovisko k návrhu rozpočtu. Poslanci nemali žiadne 

pripomienky. 

 

Uznesenie č. 6/6/2018: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2019. 
 

K bodu č. 8 

Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

napísané v Bare 13.12.2018 

 

 

                                                                                                      Albert Csizmadia 

                                                                                                         starosta obce 

 

Overovatelia: Mgr. Beáta Csizmadiová...................................... 
                           

                           Ing. Ladislav Hrenyo PhD.................................... 
 



 


