
  

Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Háj,  

konaného dňa 16.12.2022.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Starosta obce:         Július Farkas 

                           Poslanci :                Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas. 

Ospravedlnení : Árpád Rácz, Jozef Sakala                                        

Ďalší prítomní:  Eva Keserűová, sam. odborná referentka úradu 

 

Návrh programu: 

                   
1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

3. Schválenie programu zasadnutia, 

4. Rozpočtové opatrenie, prejednanie – schválenie,  

5. Správa auditora obce za rok 2021 

6. Výročná správa obce za rok 2021 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 2023-2025 

8. Prejednanie a schválenie viacročného rozpočtu na roky 2023-2025 

9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023 

10. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s dodatkom č.4 

11. Správa starostu obce 

12. Rôzne 

13. Záver                                  

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril p. Július Farkas, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a 

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil návrh na osobu overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Farkas, Melánia Mester Tobáková 

  

Zapisovateľka:                Eva Červená, 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

                                          

Uznesenie č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice na deň OZ 16.12.2022.  

 



  

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia  

Starosta obce predložil poslancom návrh programu zasadnutia na deň 16.12.2022. 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

3. Schválenie programu zasadnutia, 

4. Rozpočtové opatrenie, prejednanie – schválenie,  

5. Správa auditora obce za rok 2021 

6. Výročná správa obce za rok 2021 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 2023-2025 

8. Prejednanie a schválenie viacročného rozpočtu na roky 2023-2025 

9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023 

10. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s dodatkom č.4 

11. Správa starostu obce 

12. Rôzne 

13. Záver                                  

  

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

                                          

Uznesenie č. 9/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   schvaľuje program rokovania na deň 16.12.2022.  

 

 

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie, prejednanie - schválenie  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie  – je prílohou k 

zápisnici. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                 

                                         proti: 0                                                                                                                                                              

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 10/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  schvaľuje  rozpočtové opatrenie  podľa predloženého návrhu. 

 

K bodu 5. Správa auditora obce za rok 2021 

Eva Keserűová, referentka obecného úradu  predložila  poslancom Správu auditora obce za 

rok 2021. 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                           

                                                

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

 



  

Uznesenie č. 11/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   berie na vedomie správu auditora obce za rok 2021. 

 

 

K bodu 6. Výročná správa obce za rok 2021  
Eva Keserűová, referentka obecného úradu  predložila  poslancom Výročnú správu obce za 

rok 2021. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                             

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 12/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2021. 

 

 

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 2023-2025 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce Mgr. Eva Kovácsová predložila poslancom stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                            

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 13/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

viacročného rozpočtu 2023-2025. 

 

 

K bodu 8.  Prejednanie a schválenie viacročného rozpočtu na roky 2023-2025 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025, 

návrh bol  vyvesený na 15 dní, nikto nepodal pozmeňujúci návrh.    

 

Hlasovanie:                     za:  Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                           

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0    

 

Uznesenie č. 14/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p   

a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 – je prílohou k zápisnici a to: 

Bežný príjem:               101 750,00 

Kapitálový príjem:                  0,00 

Príjmové FO:                  23 000,00   



  

Celkové príjmy:                        124 750,00 

Bežné výdavky:             100 848,00 

Kapitálové výdavky:         3 000,00 

Výdavkové FO:                        0,00 

Celkové výdavky:                      103 848,00 

 

b) berie na vedomie rozpočet na roky 2024 a 2025  - je prílohou k zápisnici 

 

 

K bodu 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2023. 

 

Hlasovanie:                     za: Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                             

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 15/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

b) poveruje hlavnú kontrolórku s vykonaním schválených kontrol. 

 

 

K bodu 10. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s dodatkom č.4. 
V tomto bode starosta obce  predložil poslancom OZ návrh VZN č.1/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s dodatkom 

č.4. 

 

Hlasovanie:                     za:  Eva Červená,  Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                                         

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 16/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

uznáša sa na VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady s dodatkom č.4. 

 

 

K bodu 11. Správa starostu obce 

 

V tomto bode starosta obce predložil poslancom svoju správu: 

Belasanet-Moldava nad Bodvou –umiestnenie reklamnej tabule na začiatku obce. 

 

 

 



  

 

 

Hlasovanie:                     za:  Eva Červená, Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas.                                                          

                                                                        

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

 

Uznesenie č. 17/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p    

berie na vedomie správu starostu obce Háj 

 

 

K bodu 12. Rôzne 

V tomto bode neboli predložené žiadne návrhy. 

 

 

K bodu č. 13.  Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

Zapísala:          Eva Červená 

 

Overovatelia:  Peter Farkas, Melánia Mester Tobáková 

               

                              

 

                    

   

 

 

 

         Július Farkas 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


