
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.01.2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Albert Csizmadia 

Novozvolený starosta obce: Mgr. Ľudovít Sütő 

 

Poslanci: Ing. Gejza Csizmadia ,  Mgr. Beáta Csizmadiová, Tomáš Kišš  

Ospravedlnení poslanci: Ing. Ladislav Hrenyo  PhD 

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Timko Jozef 

 

K bodu č.1.a 

Otvorenie 

 

Zasadnutie zahájil starosta obce, privítal všetkých prítomných, ktorých oboznámil so 

slávnostnou časťou zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Program rokovania: 

1. 

   a)  Otvorenie zasadnutia 

   b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   c)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu  obce, prevzatie osvedčenia o zvolení, prevzatie 

insignií 

   d)  Zloženie sľubu poslanca OZ a prevzatie osvedčenia o zvolení 

   e)  Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

K bodu č.1.b 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice starosta navrhol Olgu Hrenyo Kásaovú,  za overovateľov zápisnice  

Ing. Gejzu Csizmadiu a Tomáša Kišša 

 

Prezentovali sa 3 poslanci: 

Ing. Gejza Csizmadia, Mgr. Beáta Csizmadiová , Tomáš Kišš  

  

Za hlasovalo: 3 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce určiť  

za zapisovateľku Olgu Hrenyo Kásaovú 

za overovateľov zápisnice : Ing. Gejzu Csizmadiu a Tomáša Kišša 

 

 

 

 

 



K bodu č. 1.c 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie osvedčenia o zvolení, prevzatie 

insignií 

 

Novozvolený starosta prečítal zákonom stanovený sľub a podpísal ho. Doterajší starosta mu 

odovzdal insígnie a osvedčenie o zvolení za starostu. 

 

Uznesenie č. 2/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bare konštatuje, že novozvolený starosta obce  Mgr. Ľudovít Sütő 

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

K bodu č. 1.d 

Zloženie sľubu poslanca OZ a prevzatie osvedčenia o zvolení 

 
Albert Csizmadia prečítal sľub poslancov obecného zastupitelstva,  podpísal ho a prevzal 

osvedčenie o zvolení za poslanca. 

 

Uznesenie č. 3/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bare konštatuje, že poslanec  obecného zastupiteľstva Albert 

Csizmadia zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č.1. e 

Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Mgr. Ľudovít Sütő vo svojom prejave poďakoval občanom za odovzdané hlasy vo volbách a 

prejavenú dôveru, ktorú si veľmi váži a ubezpečil občanov, že chce byť dobrým starostom  aj 

tých, ktorí mu nedali svoj hlas. V závere svojho vystúpenia poďakoval odchádzajúcemu 

starostovi obce Albertovi Csizmadiovi  a bývalému obecnému zastupiteľstvu za ich prácu 

v predchádzajúcom volebnom období. 

 

Uznesenie č. 4/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bare berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

 

Ďalej viedol rokovanie novozvolený starosta 

 

K bodu č. 2 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupitelstva 

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

zasadnutia  obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zástupcu starostu obce 

5. Určenie platu starostu obce 

6. Zriadenie komisií 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

 

 



 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie programu rokovania: 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing. Gejza Csizmadia , Mgr. Beáta Csizmadiová,  Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia. 

 

K bodu č. 3 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia   obecného zastupitelstva 

 
V zmysle § 12, ods. 2 zákona obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca, ktorý zvoláva rokovanie 

OZ, ak starosta obce nezvolá zasadnutie v zmysle § 12. ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta obce navrhol, aby týmto povereným 

poslancom bola Mgr. Beáta Csizmadiová.  

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing. Gejza Csizmadia , Mgr. Beáta Csizmadiová,  Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 3 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 

 

Uznesenie č. 6/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bare: p o v e r u j e poslankyňu Mgr. Beátu Csizmadiu  zvolávaním a 

vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v Bare.  

 

K bodu č.4 

Určenie zástupcu starostu obce 

 

Na základe § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starosta obce poveruje zastupovaním starostu svojho zástupcu, a to do 60 dní odo dňa zloženia 

sľubu starostu. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta obce poveruje na funkčné 

obdobie 2018 – 2022 zastupovaním Ing. Gejzu Csizmadiu. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing. Gejza Csizmadia , Mgr. Beáta Csizmadiová,  Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 3 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 7/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bare: berie  na vedomie  poverenie starostu obce, ktorým v zmysle   

§ 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

poveril Ing. Gejzu Csizmadiu - poslanca obecného zastupiteľstva, zastupovaním starostu 

obce. 

 

K bodu č.5 

Určenie platu starostu obce 

Po legislatívnej zmene zákona  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods.1, citovaného 

zákona odo dňa 1.12.2018 starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky7
) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, , čo je 

v obci do  500 obyvateľov  1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy  zamestnanca 

v národnom hospodárstve. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing. Gejza Csizmadia , Mgr. Beáta Csizmadiová,  Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bara schvaľuje plat starostovi vo výške 1,65 násobku  priemernej 

mesačnej mzdy  zamestnanca v národnom hospodástve za predchádzajúci kalendáírny rok. 

 

K bodu č. 6 

Zriadenie komisií 

 

Starosta obce navrhol zriadiť Finančnú komisiu.  

Za členov komisie boli  navrhnutí poslanci:  Ing. Gejza Csizmadia,  Mgr. Beáta Csizmadiová 

a Albert Csizmadia. 

 

Prezentovali sa 4 poslanci: 

Albert Csizmadia, Ing. Gejza Csizmadia , Mgr. Beáta Csizmadiová,  Tomáš Kišš 

 

Za hlasovalo: 4 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 

 

Uznesenie č. 9/1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bare  

I.z r i a ď u j e:  Finančnú komisiu 

I I . v o l í členov finančnej komisie: Albert Csizmadia, Ing. Gejza Csizmadia, Mgr. Beáta                                   

Csizmadiová 

 

 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f2213542


K bodu č. 7 

Diskusia 

 

 V tomto bode neboli žiadne príspevky. 

 

K bodu č. 8 

Záver 

 

Nakoľko všetky body programu boli vyčerpané , starosta obce ukončil rokovanie obecného 

zastupitelstva v Bare. 

 

napísané v Bare 10.01. 2019 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Gejza Csizmadia       .................................... 

 

Tomáš Kišš        ………………………  

 

 

 

         Mgr. Ľudovít Sütő 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


