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Zápisnica 
z  ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Háj,  

konaného dňa 07.11.2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Július Farkas, starosta obce 

                           Poslanci : Eva Červená, Árpád Rácz, Melánia Mester Tobáková, 

                                            Peter Farkas,    

Neprítomní:   Jozef Sakala    

                            

Ďalší prítomní: Jozef Subovics – predseda miestnej volebnej komisie, 

                           Eva Keserüová – referentka obecného úradu, 

Verejnosť:         

                             

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa,  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov OZ  

a)  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie    

     osvedčení o zvolení za starostu a poslancov OZ, 

b)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 

c)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

d)  Vystúpenie novozvoleného starostu obce,  

4. Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice, 

5. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce Háj,  

6. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ,  

7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu a členov komisie,  

8. Návrh na určenie platu starostu, 

9. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2022  

v súvislosti s ukončeným funkčného obdobia 2018-2022 z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti, 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril  starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

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

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa,  

Starosta určil zapisovateľku na zasadnutie OZ na deň 07.11.2022 

Zapisovateľka:               Eva Keserüová – referentka obecného úradu, 
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K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov OZ  

Výsledky volieb do  orgánov samosprávy obce Háj na volebné obdobie 2022-2026 predložil 

predseda  MVK p. Jozef Subovics. 

Po predložení výsledkov volieb novozvolený starosta obce Háj Július Farkas pristúpil 

k zloženiu sľubu. 

Po zložení sľubu starostu obce, starosta obce Háj vyzval zvolených poslancov OZ Háj na 

zloženie sľubu poslanca OZ.   

Hlasovanie:                     za:  4   / Eva Červená, Árpád Rácz, Melánia Mester  

                                                     Tobáková, Peter Farkas,/                 

                                         proti :   0                                   

                                         zdržal sa:  0                               

 

Uznesenie č.1/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Háj 

A) berie na vedomie   

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Háj na volebné obdobie 2022-2026 

- vystúpenie novozvoleného starostu obce Háj   Júliusa Farkasa, 

B) konštatuje, že   

- novozvolený starosta obce Háj, Július Farkas, zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva:Červená Eva, Rácz Árpád, 

Melánia Mester Tobáková, Peter Farkas,  okrem Jozefa Sakalu ktorý je na PN               

  

Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                 Peter Farkas                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

 

K bodu 4. Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil poslancom návrh programu zasadnutia na deň 07.11.2022 

a overovateľov zápisnice: Eva Červená a Peter Farkas 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa,  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov OZ  

a)  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie    

     osvedčení o zvolení za starostu a poslancov OZ, 

b)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 

c)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

d)  Vystúpenie novozvoleného starostu obce,  

4. Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice, 

5. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce Háj,  

6. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ,  

7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu a členov komisie,  
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8. Návrh na určenie platu starostu, 

9. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2022  

v súvislosti s ukončeným funkčného obdobia 2018-2022 z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti, 

10. Záver 

 

Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                 Peter Farkas,                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

Uznesenie č. 2/2022   

 

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

zriadení v z. n. p. 

s ch v a ľ u j e  

program zasadnutia  OZ na deň 07.11.2022 a overovateľov: Eva Červená  a Peter Farkas 

 

Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                  Peter Farkas,                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

                                          

K bodu  5. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 

Háj  

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že poveruje poslankyňu Evu Červenú so  zastupovaním 

starostu obce Háj.  

 

Uznesenie č. 3/2022   

 

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie   

oznámenie starostu obce, že  poverená zastupovaním starostu obce bude poslankyňa Eva 

Červená. 

 

Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                 Peter Farkas,                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

 

K bodu 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na poverenie poslanca zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.6 tretia 

veta zákona o obecnom zriadení.  t.j. p.  
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Uznesenie č. 4/2022   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Háj 

p o v e r u j e 

poslanca  p. Jozefa Sakalu so zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                 Peter Farkas,                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

 

K bodu  7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu  

Starosta vyzval poslancov OZ na zriadenie komisie a to „Komisia na ochranu verejného 

záujmu podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v z.n.p. 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec OZ. 

 

Uznesenie č. 5/2022   

 

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

zriadení v z. n. p. 

      A.)  z r i a ď u j e   

      komisiu na ochranu verejného záujmu, 

 

B.) v o l í 

a) predsedu komisie p. poslancu: Arpád Rácz, 

b) členov komisie p. poslanca Jozef Sakala, Peter Farkas 

 

Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                 Peter Farkas,                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

K bodu 8. Návrh na určenie platu starostu 

Starosta obce požiadal  poslancov OZ o určenie platu starostu obce Háj podľa  zákona 

č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí . 

 

Uznesenie č. 6/2022   

 

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

zriadení v z. n. p. 

u r č u j e  plat starostovi obce Háj Júliusovi Farkasovi,  

v súlade so zákonom NR SR  č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a to: 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2022 a násobku 1,65 

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. A 20% né mesačné navýšenie hrubej mzdy. 
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Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                 Peter Farkas,                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

K bodu 9. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2022  

v súvislosti s ukončeným funkčného obdobia 2018-2022 z dôvodu pracovnej vyťaženosti, 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky starostu obce za rok 2022. Zostatok dovolenky v počte 23 dní nebolo možné 

vyčerpať z dôvodu pracovnej vyťaženosti starostu obce v priebehu obdobia 01-10/2022. 

 

Uznesenie č. 7/2022   

 

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

zriadení v z. n. p. 

s ch v a ľ u j e  

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Júliusa Farkasa a to v počte 23 dni. 

 

Hlasovanie:   za: 4  (Červená Eva, Rácz Árpád, Melánia Mester Tobáková,  

                                  Peter Farkas,                 

                       proti :        0                                     

                       zdržal sa:   0                                   

 

K bodu 10.  Z á v e r  

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Eva Keserűová 

                          

 

                                                                                          Július Farkas     

                                                                                                  starosta obce 

 

Overovatelia:  

Eva Červená   

Peter Farkas 


