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z ustanovujúceho 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
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Zápisnica
z ustanovujúceho 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 06. 12. 2018 v Nesvadoch.
Prítomní:
Z 12 novozvolených poslancov OZ Nesvady bolo prítomných 12 poslancov.
Prezenčná listina je priložená k zápisnici.
Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil JUDr. Jozef Haris - starosta obce, Ing. Ján Luca – prednosta
úradu, Ing. Ferenczová K.-hlavná kontrolórka obce, Holop F. –riaditeľ MKS, Ing. Zoltán Kelemen
– riaditeľ VPS, Ing. Hengerics Gabriel – vedúci ŠaTS obce Nesvady, Ing. Kristián Vrábel, riaditeľ
Thermál Nesvady s.r.o., pracovníci obecného úradu, riaditelia ZŠ, MŠ, a poslanci, ktorí ukončili
svoju poslaneckú činnosť.
Jednanie:
1. Otvorenie zasadnutia
P. starosta pozdravil poslancov a prítomných z príležitosti ustanovujúceho zasadnutia OZ,
ktorým sa začína nové volebné obdobie v samospráve obce Nesvady.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil p. starosta Bc. Margitu Ryšavú a za overovateľov zápisnice určil
Ing. Juraja Miškoviča a Mgr. Ladislava Sáraiho.
3. Správa Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do samosprávy obce Nesvady
konaných dňa 10. 11. 2018.
Predkladá: predseda miestnej volebnej komisie – p. Attila Tóth
- priložená k zápisnici
P. starosta vyzval p. Tóth Attilu, predsedu miestnej volebnej komisie, aby predniesol správu
o výsledkoch volieb do samosprávy obce Nesvady konaných 10. 11. 2018.
P. Tóth predseda miestnej volebnej komisie predniesol správu miestnej volebnej komisie v reči
slovenskej aj v reči maďarskej.
4. Vystúpenie odchádzajúceho starostu obce a zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
JUDr. Jozef Haris, odchádzajúci starosta – predniesol svoj príhovor k prítomným. Následne
prečítal sľub starostu a poslancov v jazyku slovenskom aj maďarskom.
Po zložení sľubu novozvoleného starostu obce do rúk odchádzajúceho starostu boli
novozvolenému starostovi odovzdané insígnie, čím sa ujal výkonu funkcie starostu obce
Nesvady pre volebné obdobie 2018-2022.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
P. Zoltán Molnár, novozvolený starosta obce vyzval poslancov aby v abecednom poradí
pristúpili k zloženiu zákonom predpísaného sľubu poslanca a tento potvrdili svojím podpisom
a aj slovne slovom „sľubujem – fogadom“.
6. Vystúpenie starostu obce
- príhovor novozvoleného starostu obce priložený k zápisnici
P. starosta – predniesol príhovor v reči slovenskej aj v reči maďarskej.

7. Odovzdanie poverovacej listiny zástupcovi starostu obce
P. starosta – v zmysle § 13 b ods. l zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril výkonom
funkcie zástupcu starostu obce Mgr. Ladislava Sáraiho, ktorému zároveň odovzdal aj písomné
poverenie a zároveň mu poprial k výkonu funkcie veľa úspechov.
Mgr. Ladislav Sárai – poďakoval sa p. starostovi za vyjadrenie dôvery a voličom za ich prejavenú
dôveru voči jeho osobe.
8. Poďakovanie poslancom, ktorí ukončili poslaneckú funkciu
P. starosta vyzval najprv bývalého starostu – JUDr. Jozefa Harisa, aby prevzal pamätnú plaketu.
Potom vyzval p. Becse Ota, p. Dobosi Róberta, p. Mgr. Martina Lešša, p. Ing. Zoltána Takácsa a p.
Mgr. Andráša Kelemena, PhD., aby predstúpili a prevzali poďakovanie v podobe pamätného listu a
malých upomienkových darčekov za ich doteraz vykonanú prácu vo funkcii poslanca.
9. Krátka prestávka
P. starosta vyhlásil 15-minútovú prestávku.
Po prestávke novozvolené obecné zastupiteľstvo pokračovalo v jednaní.
10. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Po prestávke sa pokračovalo v jednaní OZ. Poslanci obdržali program jednania, ktorý má byť
schválený. P. starosta sa opýtal poslancov, či majú doplňujúci návrh k programu jednania.
Prítomní poslanci k navrhovanému programu jednania nemali ďalšie návrhy.
P. starosta dal hlasovať o navrhovanom programe jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
11. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie p. starosta navrhol zvoliť: PaedDr. János Dibusz, JUDr. Jozef Haris,
Zoltán Haris
Iný návrh zo strany poslancov neodznel.
P. starosta dal o svojom návrhu hlasovať.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
12. Návrh na zriadenie komisií OZ.
P. starosta prečítal návrh na zriadenie komisií. Opýtal sa poslancov, či majú k návrhu uznesenia
– k zriadeniu komisií iný návrh.
Iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto
bodu jednania.
Hlasovanie: bod II. A/ - všetci prítomní poslanci hlasovali za.
P. starosta konštatoval, že komisie boli zriadené. Na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva budú zvolení predsedovia komisií a na ďalšom zasadnutí predsedovia predložia
návrhy na zloženie komisií.
13. Poverenie poslancov výkonom funkcie sobášiacich
P. starosta – navrhol, aby jedným zo sobášiacich bol zástupca starostu obce, p. Mgr. Ladislav Sárai
a Mgr. Pinkeová Iveta. Opýtal sa navrhových poslancov, či prijímajú toto poverenie.
Obaja poslanci poverenie prijali.
Potom p. starosta sa opýtal poslancov, či majú k sobášiacim doplňujúce návrhy.
Iný návrh zo strany poslancov neodznel.
P. starosta dal hlasovať o bode II. B/ návrhu uznesenia.
Hlasovanie: 10 poslanci hlasovali za, hlasovania sa zdržali poslanci: Mgr. Pinkeová, Mgr. Sárai.

14. Určenie platu starostu – bod III. Návrhu uznesenia.
Ing. Miškovič – poslanci za stranu MKP navrhujú základný plat starostu zvýšiť o 10%.
P. starosta sa opýtal poslancov, či sú k platu starostu aj iné návrhy.
Iný návrh nedoznel. P. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: v poradí ako odzneli návrhy:
Hlasovanie o 10% navýšenie základného platu starostu: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
P. starosta – poďakoval poslancom za vyjadrenú dôveru k tejto otázke a konštatoval, že plat starostu
bol schválený.
15. Uznesenie
JUDr. Haris, predseda návrhovej komisie navrhol hlasovať o bode I. o ktorom ešte nebolo
hlasované.
P. starosta dal hlasovať o bode I. návrhu uznesenia.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
P. starosta konštatoval, že každý bod uznesenia bol odsúhlasený a preto považuje uznesenie
z ustanovujúceho zastupiteľstva za schválené. Napriek tomu sa však opýtal návrhovej komisie,
či má nejaký dodatok ku schválenému uzneseniu.
Haris Zoltán – iný návrh k uzneseniu návrhová komisia nemá a považuje uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva za schválené.
Uznesenie č. 1/2018
z ustanovujúceho 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 6. 12. 2018.
I.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. správu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Nesvady
v predloženom znení,
2. prejav novozvoleného starostu obce Nesvady,
3. odovzdanie ďakovných listov pre JUDr. Jozefa Harisa za dlhoročnú obetavú prácu vo funkcii starostu
obce a pre:
Ottó Becse, Róbert Dobosi, Ing. Zoltán Takács, Mgr. Martin Lešš, Mgr. Andráš Kelemen, PhD. za ich
verejnoprospešnú prácu vo výkone funkcie poslancov obecného zastupiteľstva,
B/ k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce Nesvady, Zoltán Molnár zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva : PaedDr. János Dibusz, JUDr. Jozef Haris, Zoltán Haris,
Ing. Zoltán Kelemen, Ing. Marianna Kesziová, Ing. Juraj Miškovič, PaedDr. Tibor Molnár, Alžbeta
Patakyová, Mgr. Iveta Pinkeová, Mgr. Ladislav Sárai, PhDr. Mária Tóthová, PhDr. Mária Zuberová,
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva,
3. vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce bol starostom obce poverený poslanec
Mgr. Ladislav Sárai.
II.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ z r i a ď u j e
komisie obecného zastupiteľstva a to:
a/ finančná, obchodu, cestovného ruchu, verejného obstarávania a dražobná
b/ školstva , kultúry , pre styk s verejnosťou a médiami
c/ športu a mládeže

d/ sociálneho a zdravotného zabezpečenia
e/ miestneho rozvoja, podnikateľských aktivít a poľnohospodárstva,
f/ výstavby a územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia,
g/ komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
B/ s c h v a ľ u j e

poverenie sobášiacich poslancov nasledovne:

1/

Mgr. Ladislav Sárai

2/

Mgr. Iveta Pinkeová

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
III.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
§ 4 odst. 4 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest, v znení neskorších predpisov,
B/ u r č u j e v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
mesačný plat starostu obce, Zoltána Molnára, vo výške:
minimálny plat starostu obce vo výške 954,- € ( priemerný plat v NH za rok 2017)
x koef. 2,6 = 2 481,- € . Tento minimálny plat v zmysle § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov je navýšený o 10 %, teda mesačný plat starostu obce je 2 729,10€,
zaokrúhlene 2 730,- €.

16. Záver
P. starosta - na záver poďakoval všetkým za účasť a občanom za pozornosť pri TVobrazovkách, a ukončil ustanovujúce 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch.
D.

a.

h.

Ing. Ján Luca
prednosta OcÚ

Zoltán Molnár
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Juraj Miškovič
Mgr. Ladislav Sárai

Zapísala: Bc. Margita Ryšavá

