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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Háj,  

konaného dňa 30.03.2022.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Starosta obce:  Július Farkas 

                           Poslanci:         Árpád Rácz, Jozef Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi, 

Ospravedlnení :                       Ladislav Józsa , Mgr. Eva Kovácsová hlavná kontrolórka obce                  

                                                  Eva Keserűová, sam. odborná referentka úradu, 

Ďalší prítomní: 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, 

2. Schválenie programu zasadnutia, 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov,  

4. Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2021,  

5. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021, 

6. Schválenie čerpania rezervného fondu na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice, 

7. Správa starostu obce, 

8. Správa HK za rok 2021, 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia  

Starosta obce predložil poslancom návrh programu zasadnutia na deň 30.03.2022. 

 

1. Otvorenie, 

2. Schválenie programu zasadnutia, 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov,  

4. Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2021,  

5. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021, 

6. Schválenie čerpania rezervného fondu na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice, 

7. Správa starostu obce, 

8. Správa HK za rok 2021, 

9. Rôzne 

10. Záver 

Hlasovanie:                     za: Árpád Rácz, Jozef  Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi,               

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      
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Uznesenie č. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   schvaľuje program rokovania na deň 30.03.2022.  

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil návrh na osobu overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Székessi, Jozef Sakala, 

Zapisovateľka:                Eva Červená, 

 

Hlasovanie:                     za: Árpád Rácz, Jozef Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi,              

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

                                          

Uznesenie č. 2/2022 
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 30.03.2022.  

 

 

K bodu 4. Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2021 

Starosta obce predložil poslancom Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021, nakoľko 

hlavná kontrolórka nemohla byť prítomná na zasadnutí OZ.  

 

Hlasovanie:                     za: Árpád Rácz, Jozef Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi 

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 3/2022 
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 HK k Záverečnému účtu za rok 2021.  

 

 

K bodu 5. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021  

Starosta obce v tomto bode predložil návrh  Záverečného účtu za rok 2021, ktorý bol 

zverejnený na 15 dní úradnej tabuli obce. 

 

Hlasovanie:                     za: Árpád Rácz, Jozef Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi, 

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p   

A)  schvaľuje Záverečný účet obce Háj za rok 2021 bez výhrad, 

B) schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 48 989,12 EUR 
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K bodu 6. Schválenie čerpania rezervného fondu na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice.  

Starosta obce v tomto bode predložil poslancom návrh na čerpanie rezervného fondu a to na 

rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice podľa schváleného projektu v celkovej sume 29 971,13 

EUR.  

 

Hlasovanie:                     za: Árpád Rácz, Jozef Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi, 

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

Uznesenie č. 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Háj v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p   schvaľuje čerpanie rezervného fondu a to na rekonštrukciu 

budovy Požiarnej zbrojnice podľa schváleného projektu  v celkovej sume 29 971,13 EUR. 

 

 

K bodu č.7 Správa starostu obce 

V tomto bode starosta obce predložil poslancom svoju správu: 

- Slovenský pozemkový fond – vysporiadanie pozemkov pri „ Intenzifikácia vodovodu 

I. etepa obnova potrubného rozvodu vody“. 

- Projekt – Wifi v obci – bol podaný projekt na pokrytie internetovej siete v obci, 

- VSE – zmluva na dodávku elektrickej energie pre obecné odberné miesta, 

- Dotácie z rozpočtu obce pre miestne cirkevné zbory, 

- Projekt MAS Bodva – bola podpísaná zmluva na nenávratný finančný príspevok  od 

PPA  - „ Prestrešenie a úprava vstupu do domu smútku „ 

- Vydanie súhlasu na povolený odber vody. 

 

Hlasovanie:                     za: Árpád Rácz, Jozef Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi 

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 6/2022 
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. 

 

 

K bodu č.8 Správa  HK za rok 2021 

Z dôvodu neúčasti hlavnej kontrolórky na zasadnutí OZ starosta obce predložil poslancom    

„Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021“. 

 

Hlasovanie:                     za: Árpád Rácz, Jozef Sakala, Eva Červená, Jozef Székessi  

                                         proti :  0                                          

                                         zdržal sa: 0                                      

 

Uznesenie č. 7/2022 
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 o kontrolnej činnosti HK za rok 2021. 

 

 

K bodu č.9 Rôzne  

 

V tomto bode neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie. 
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K bodu č. 10 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Zapísala:          Eva Červená 

 

Overovatelia:   Jozef Székessi 

               

                         Jozef Sakala                         

   

 

 

 

         Július Farkas 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


