
U Z N E S E N I E 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľký Horeš, 
zo dňa 29.11.2022 

 
 P r o g r a m: 

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu                           

3.1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce                          

3.2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení                      

novozvolenému starostovi, prevzatie insígnií  a prevzatie vedenia ustanovujúceho     zasadnutia 

novozvoleným starostom.                            

3.3. Zloženiu sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie     osvedčení 

o zvolení poslancom novozvoleného obecného  zastupiteľstva.    

3.4. Podpis dokumentov: Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR), vyhlásenie  

mlčanlivosti poslanca, oboznámenie poslanca a člena komisie, vyhlásenie  mlčanlivosti  člena 

komisie.            

3.5. Vystúpenie  starostu,  zástupcu poslancov. Poďakovanie poslancom OZ za aktívnu     

spoluprácu pri rozvoji Obce Veľký Horeš vo volebnom období 2019 -2022. 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu. 

6. Zriadenie Obecnej rady a voľba jej členov. 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

8. Poverenie poslanca, ktorý sa v prípade neprítomnosti starostu ujme funkcie sobášiaceho. 

9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a  návrh členov (aj z radov  obyvateľov obce). 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Voľba Hlavného kontrolóra 

12. Rôzne 

13. Záver 

 
 

 

 

 

 



1. Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Horeši otvoril a viedol 
staronový starosta obce PaedDr. Zoltán Pál. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bol určený p. Peter Tavarszky 

Za overovateľov zápisnice boli určení :  Štefan Brezina, Tibor Dorgai 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo informáciu o 
výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré prečítala predsedníčka miestnej 
volebnej komisie p. Silvia Vargová. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 
v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesenie č. 1/11/2022 

1. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši 

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

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolený starosta obce PaedDr. Zoltán Pál 

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva. Menovite:  
1. Štefan Brezina 
2. Zoltán Csizmadia 
3. Tibor Dorgai 
4. Alica Ficzeriová 
5. Ladislav Főző 
6. Kristián Káša 
7. Peter Tavarszky  
8. Milan Tekeľ 
9. Margita Toronyiová 

 Hlasovanie: za: 

 9 -  Štefan Brezina, Zoltán Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  Ladislav Főző, 
Kristián Káša, Peter Tavarszky, Milan Tekeľ, Margita Toronyiová 

 proti: 0,  
zdržali sa: 0 
Podpísaný sľub starostu obce ako aj zvolených poslancov, tvorí prílohu zápisnice. 

 



4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce PaedDr. Zoltán Pál oboznámil prítomných s programom zasadnutia a 
následne dal hlasovať. 

Uznesenie č. 2/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši schvaľuje  program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: za: 9 -  Štefan Brezina, Zoltán Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  
Ladislav Főző, Kristián Káša, Peter Tavarszky, Milan Tekeľ, Margita Toronyiová 

5,7. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť 
zasadnutia OZ 

Starosta obce PaedDr. Zoltán Pál menoval za zástupcu starostu p. Milana Tekeľa, ktorý získal 
vo voľbách najviac hlasov. 

Starosta obce ďalej navrhol poveriť poslanca  OZ  p. Petra Tavarského  zvolávaním a vedením 
zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 3/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši poveruje 

poslanca Petra Tavarského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:  

za: 9 -  Štefan Brezina, Zoltán Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  Ladislav Főző, 
Kristián Káša, Peter Tavarszky, Milan Tekeľ, Margita Toronyiová 
 proti: 0,  
zdržali sa: 0 
Podpísaný sľub starostu obce ako aj zvolených poslancov, tvorí prílohu zápisnice. 
 
6. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje obecnú radu a volilo členov obecnej rady, poslancov Milana 
Tekeľa, Ladislava Főzőa, Petra Tavarszkého podľa § 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 Uznesenie č. 4/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši,  

A . z r i a ď u j e 

obecnú radu v z rady poslancov Obecného zastupiteľstva  

B. volí za členov obecnej rady poslancov: 

Milana Tekeľa, Ladislava Főzőa, Petra Tavarszkého.      



Hlasovanie:  

za: 9 -  Štefan Brezina, Zoltán Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  Ladislav Főző, 
Kristián Káša, Peter Tavarszky, Milan Tekeľ, Margita Toronyiová 
 proti: 0,  
zdržali sa: 0 
 
8. Voľba sobášiacich  
 

Obec Veľký Horeš je matričným úradom, kde je potrebné V zmysle §4 zákona č. 36/2005 Z. 
z. o rodine v znení neskorších predpisov pre výkon matričnej agendy zvoliť sobášiacich. 
Starosta informoval, že zo zákona je sobášiacim, a v prípade jeho neprítomnosti ho budú 
zastupovať nasledujúci poslanci: 
MUDR. Ficzeriová  Alica, Ladislav Főző. 

Uznesenie č. 5/11/2022 

V zmysle §4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov starosta Obce 
Veľký Horeš,  poveruje výkonom funkcie sobášiacich nasledovných poslancov: 

1/  MUDr. Alica Ficzeriová 

2/ Ladislav Főző 

9. Zriadenie komisií obecného  zastupiteľstva a voľba  členov komisií. 
 

Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie a vypočul návrhy na ich personálne 
obsadenie.  

1. Komisiu kultúry a vzdelávania,  
2. Komisiu verejného záujmu a poriadku, ochrany životného prostredia a správy 

pozemkov,  
3. Komisiu sociálnej starostlivosti, 
4. Komisiu rozvoja a projektov,    
5. Finančnú komisiu a  správy majetku obce, 
6. Komisiu športu a mládeže 

 Uznesenie č. 6/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši z r i a ď u j e 

1. Komisiu kultúry a vzdelávania, členovia – (Alica Ficzeriová, Margita  Toronyiová,  
Andrea Tekeľová)                                  
2. Komisiu  verejného záujmu a poriadku, ochrany životného prostredia a správy pozemkov, 
členovia - (Štefan Brezina, Tibor Dorgai, Krisztián Káša )   
3. Komisiu sociálnej starostlivosti  (Alica Ficzeriová, Margita  Toronyiová, Kristian Kása, 
Tibor Dorgai ) 
4. Komisia rozvoja a projektov   (Ladislav Főző, Perer Tavarszký, Zoltán Csizmadia ) 
5. Finančná komisia a  Komisia správy majetku obce (Milan Tekel, Štefan Brezina, Zoltán 
Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  Ladislav Főző, Kristián Káša, Peter Tavarszky, 
Margita Toronyiová) 

6. Komisia športu a mládeže (Zoltán Csizmadia, Peter Tavarszky, Milan Tekel) 
 



Hlasovanie:  

za: 9 -  Štefan Brezina, Zoltán Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  Ladislav Főző, 
Kristián Káša, Peter Tavarszky, Milan Tekeľ, Margita Toronyiová 
 proti: 0,  
zdržali sa: 0 

10. Určenie mesačného platu starostu 

Zákon o obecnom zriadení hovorí, že plat starostu určuje obecné zastupiteľstvo. Podrobné 
úpravy pre výpočet výšky platu však stanovuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Zákon upravuje plat v závislosti od veľkosti obce či mesta. Tento zákon je pre rozhodovanie 
obecného zastupiteľstva záväzný. Starostovi patrí plat, ktorý je násobkom priemerného 
mesačného platu pracovníka národného hospodárstva (teraz je 1211,00- € a koeficient pre 
našu obce je 2,20). 

Nakoľko starostovi nepatrí počas celého roka žiadna odmena ani ošatné, navrhol predseda 
finančnej komisie vzhľadom aj na dosiahnuté výsledky navýšenie platu o 60%. Návrh bol 
poslancami OZ jednohlasne schválený. 

 Uznesenie č. 7/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši,  

u r č u j e 

starostovi obce PaedDr. Zoltánovi Pálovi podľa zákona č. 320/2018 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov plat ktorý je násobkom 
priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva a zvýšenie platu 
o 60% 

Hlasovanie:  

za: 9 -  Štefan Brezina, Zoltán Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  Ladislav Főző, 
Kristián Káša, Peter Tavarszky, Milan Tekeľ, Margita Toronyiová 
 proti: 0,  
zdržali sa: 0 
 
11. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Starosta informoval prítomných, že na obec prišla 1 prihláška na voľbu hlavného kontrolóra 
/Ing. Kiss Olivér / , prihláška obsahovala všetky požadované náležitosti, a spĺňala kritéria na 
voľbu hlavného kontrolóra obce Veľký Horeš. Starosta vyzval prítomného kandidáta na 
hlavného kontrolóra obce Veľký Horeš, aby sa predstavil a oboznámila OZ s koncepciou 
činnosti hlavného kontrolóra. Následne sa všetkým prihovoril Ing. Kis Oliver a priblížil 
prítomným svoje zamestnanie, prácu kontrolóra obce, spoluprácu s poslancami a s celým 
OcÚ. 

 

 



Uznesenie č. 8/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši,  

volí 

 v súlade s § 11 ods. 4 písm. j, § 18a ods. 1, § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Veľký Horeš 
Ing. Olivera Kisa na obdobie šiestich rokov od 29.11.2022 do 07.07.2027. 

OZ deklarovalo, že súhlasíme s tým, aby hlavný kontrolór vykonával aj inú zárobkovú 
činnosť. 

Hlasovanie:  

za: 9 -  Štefan Brezina, Zoltán Csizmadia, Tibor Dorgai, Alica Ficzeriová,  Ladislav Főző, 
Kristián Káša, Peter Tavarszky, Milan Tekeľ, Margita Toronyiová 
 proti: 0,  

zdržali sa: 0 
 

12,13. Rôzne, Záver  

Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:   
 
Peter Tavarszký    ............................................................. 

Overovatelia:  

1. Norert Brezina      .............................................................. 

2. Milan Tekeľ    .............................................................. 

 

Starosta obce: PaedDr. Zoltán Pál   ............................................................. 
 


