ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
4. decembra 2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Ňárade
P r í t o m n í : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu obce
7. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho verejného zasadnutia OZ
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
9. Správa mandátovej komisie
10. Vymenovanie a poverenie zástupcu starostu
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
12. Určenie mesačného platu novozvoleného starostu obce
13. Odmeňovanie zástupcu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
14. Diskusia
15. Záver
1. Zahájenie
Ustanovujúce verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta obce
Jozef Lukács. Privítal poslancov a ďalších prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia. V príhovore poďakoval odchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva za
vykonanú prácu v minulom volebnom období v prospech obce a novozvoleným poslancom
poprial veľa úspechov a zdravia.
2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedajúci za zapisovateľa zápisnice vymenoval Gabrielu Csókaovú, administratívnu
pracovníčku Obecného úradu Ňárad.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Ing. Alžbeta Feketeová a Juraj Écsy, poslancov
obecného zastupiteľstva.
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Bc. Nóra Bartalosová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do samosprávy obce. Predsedkyňa prečítala zápisnicu miestnej volebnej

komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa
10.11.2018.
Zápisnica miestnej volebnej komisie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
Predsedkyňa volebnej komisie Bc. Nóra Bartalosová odovzdala novozvolenému starostovi
osvedčenie o zvolení za starostu obce a požiadala ho o zložení zákonom predpísaného sľubu
starostu. Novozvolený starosta Jozef Lukács zložil sľub, ktorý aj podpísal. Podpísaný sľub
tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Predsedkyňa volebnej komisie odovzdala slovo starostovi
obce, ktorý sa ujal slova a požiadal novozvolených poslancov OZ o zloženie zákonom
predpísaného sľubu poslanca.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce prečítal zákonom predpísané znenie sľubu poslanca obecného
zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub, ktorý aj podpísali v abecednom poradí.
Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Osvedčenie o zvolení za
poslancov im odovzdala predsedkyňa miestnej volebnej komisie Bc. Nóra Bartalosová.
6. Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta p. Jozef Lukács predniesol svoj slávnostný prejav. Blahoželal
novozvoleným poslancom, a poďakoval prácu doterajším poslancom obecného zastupiteľstva.
Opätovne poďakoval voličom za prejavenú dôveru a dal prísľub, že v spolupráci s poslancami
OZ podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia vynaloží úsilie na rozvoj a zveľaďovanie
obce v prospech všetkých obyvateľov.
7. Schválenie ďalších bodov programu ustanovujúceho verejného zasadnutia OZ
Novozvolený starosta obce informoval poslancov OZ s ďalšími bodmi programu OZ.
Z radu poslancov nikto nemal pozmeňovací návrh a jednohlasne schválili program
zasadnutia. Starosta obce konštatoval, že z pozvaných novozvolených poslancov nechýba
nikto, tzn. že sú prítomní v počte 7 a tak zasadnutie OZ je uznášanie schopné.
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Novozvolený starosta obce navrhol zloženie jednotlivých komisií nasledovne:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
1. Ing. Alžbeta Feketeová- člen
2. Juraj Écsy - člen
3. Kornel Csicsy- člen

Novozvolený starosta obce dal hlasovať o zložení návrhovej a volebnej komisie. Počet
poslancov: 7
Za :
7
Proti :
0
Zdržal sa:
0
Do volebnej komisie boli navrhnutí:
1. Attila Illés - člen
2. Peter Katona- člen
3. Ing. Ladislav Ladacsi arch.-člen
Novozvolený starosta obce dal hlasovať o zložení volebnej komisie. Počet poslancov: 7
Za :
7
Proti :
0
Zdržal sa:
0
Novozvolený starosta konštatoval, že poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej
a volebnej komisie tak, ako bolo navrhnuté.

9. Vymenovanie a poverenie zástupcu starostu
Novozvolený starosta v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, do funkcie zástupcu starostu navrhoval poslanca. p. Juraja Écsyho. P.
Juraj Écsy funkciu neprijal. Novozvolený starosta následne navrhol mandát zástupcu starostu
ďalšiemu poslancovi p. Ing. Ladislavovi Ladacsimu arch., ktorý funkciu za zástupcu starostu
s poďakovaním prijal.
Poverený zástupca starostu p. Ing. Ladislav Ladacsi arch., sa poďakoval prítomným ako aj
obyvateľom obce za prejavenú dôveru a vyslovil, že svoju prácu chce vykonávať naďalej
v úzkej a dobrej spolupráci tak s poslancami obecného zastupiteľstva ako aj s obyvateľmi
obce.
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Novozvolený starosta navrhol poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia 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. Za túto osobu navrhol Ing.
Ladislava Ladacsiho arch., ktorý v zmysle uvedeného zákona bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie OZ.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za predkladaný návrh:
Počet poslancov: 7
Za :
7
Proti :
0
Zdržal sa: 0
.

11. Schválenie platu starostu
Zástupca starostu p. Ing. Ladislav Ladacsi. arch. predložil návrh na určenie mesačného
platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, ktorý mesačný plat je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa § 4 ods. 1. uvedeného zákona. Ďalej navrhuje k základnému platu schváliť mesačnú
odmenu vo výške 60 % zo základného platu v zmysle § 4. ods. 2. zákona č. 320/2018 Z. z. ,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. .
Predseda návrhovej komisie dal hlasovať, za tento návrh
Počet poslancov: 7
Za :
7
Proti :
0
Zdržal sa: 0
12. Odmeňovanie zástupcu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Plat zástupcu starostu a poslancov bol schválený podľa zásad odmeňovania poslancov OZ zo
dňa 04.12.2018. Za výkon funkcie poskytuje obec zástupcovi starostu odmenu štvrťročne vo
výške 150,-€, a poslancom vo výške 240,- € ročne.

13. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
14. Záver
Nakoľko program ustanovujúceho zasadnutia bol vyčerpaný, nikto nemal žiadne
pripomienky, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a uzatvoril zasadnutie OZ.

uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ňárad
zo dňa 04.12.2018

Uznesenie č. 2/01OZ/2018
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018
2. vymenovanie a poverenie p. Ing. Ladislav Ladacsi arch., za zástupcu starostu
B. k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce p. Jozef Lukács zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva, menovite:
B.2.1. Csicsay Kornel
B.2.2. Écsy Juraj
B.2.3. Feketeová Alžbeta
B.2.4. Illés Attila
B.2.5. Katona Peter.
B.2 6. Ing.Ladacsi Ladislav arch.
B.2.7. Nagy Karol
Jozef Lukács
starosta obce

Uznesenie č. 3/01OZ/2018
A. p o v e r u j e
poslanca p. Ing. Ladislav Ladacsi, arch., zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Jozef Lukács
starosta obce

Uznesenie č. 4/01OZ/2018
A. z r i a ď u j e : komisiu, návrhovú a volebnú
B. v o l í: členov komisií
B.1. Ing. Alžbeta Feketeová
Juraj Écsy

Kornel Csicsay
B.2. členovia volebnej komisie
Attila Illés
Peter Katona
Ing. Ladislav Ladacsi arch.
Jozef Lukács
starosta obce

Uznesenie č. 5/01OZ/2018
A. určuje a schvaľuje
1. výšku mesačného platu starostu nasledovne:
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu Jozefa Lukácsa vo výške 2794,- €.

Jozef Lukács
starosta obce

Uznesenie č. 6/01OZ/2018
A. určuje a schvaľuje
odmenu zástupcu starostu obce vo výške 150,- € štvrťročne a poslancom OZ vo výške
240,- € ročne
B. berie na vedomie
poslanci sa vzdali svojich ročných poslaneckých odmien nasledovne :
Ing Alžbeta Feketeová v prospech Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Juraj Écsy v prospech obce
Kornel Csicsay v prospech OZ Náš domov Ňárad - Otthonunk Csiliznyárad PT
Peter Katona v prospech Dobrovoľného hasičského zboru Ňárad
Ing. Ladislav Ladacsi arch., v prospech OZ Náš domov Ňárad-Otthonunk Csiliznyárad PT

Karol Nagy v prospech OFC Sap Ňárad
Attila Illés v prospech obce

v Ňárade, dňa 04.12.2018
Jozef Lukács
starosta obce

Overovatelia: Ing. Alžbeta Feketeová
Juraj Écsy

Zapisovateľka: Gabriela Csókaová
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