
Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných

Zahoranoch , ktoré sa uskutočnilo dňa 01. 12. 2022 v Kultúrnom Dome

Prítomní: Na základe prezenčnej listiny

Návrh programu:

1. Úvodná časť

a) Otvorenie

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce prevzatie insgnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutie novozvoleným starostom

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

f) Vystúpenie novozvoleného starostu

K bodu 1a) K programu nikto nemal pripomienky, starostka  navrhovala  hlasovanie

Hlasovanie:  za ....5..... proti ....0....... zdržal sa hlasovania ..........0......

K bodu 1b): Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starostka navrhovaal, ako zapisovateľa p. Silviu Kováčovú, Ing.  a overovateľov zápisnice

 p. Tibora Bodora Ing. ,a Attilu Bodora

Hlasovanie za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:  za ....5..... proti ....0....... zdržal sa hlasovania ........0........

K bodu 1c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva.



O výsledkoch volieb informovala Silvia Kováčová predseda miestnej volenej komisie.

Voľby sa  konali  dňa  29.  10.  2022.  V zozname  voličov  bolo  zapísaných  162 voličov,  vo

voľbách  sa  zúčastnilo  130  voličov  ,  čo  predstavuje  80%  volebnej  účasti.  Pre  voľbu  do

obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 128 platných hlasov a pre voľby starostu obce 126

platných hlasov.

Na voľby starostu obce boli traja kandidáti. Za starostu obce bol zvolený Barnabáš Kováč

s počtom hlasov 57.

Na voľbu poslancov sa prihlásilo 8 kandidátov z toho zvolení boli 5 poslanci.

1. Dorota Bódiová            počet hlasov 99
2. Tibor Bodor Ing.                                87
3. Ondrej Bodor                                     78
4. Zoltán Bodor                                      74
5. Attila Bodor                                       62

Voľby prebiehali bez pripomienok . Obecnému zastupiteľstvu ako aj novozvolenému 
starostovi zaželala veľa úspechov. 

K bodu 1 d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce prevzatie insgnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutie novozvoleným starostom

Odstupujúca  starostka  I.  Mezőová  vyzvala  novozvoleného  starostu  Barnabáša  Kováča

k zloženiu sľubu. P. Kováč zložil sľub a podpísal ustanovujúcu listinu.

K bodu 1e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Novozvolený starosta p. Kováč vyzval novozvolených poslancov o zloženie sľubu. Postupne

novozvolení  poslanci  vyslovili  „sľubujem“  a svojim  podpisom  potvrdili  v poradí:  Dorota

Bódiová, Tibor Bodor, Ing., Ondrej Bodor, Zoltán Bodor, Attila Bodor.

K bodu 1f) Vystúpenie novozvoleného starostu

Vážení  prítomný,  dovoľte,  aby  som sa  Vám poďakoval  za  dôveru  ,  a  pani  starostke  za

doterajšiu  vykonanú prácu. 

Ubezpečujem Vás, že som tu pre Vás všetkých, a mojím cieľom je vytvoriť podmienky pre

pokojnú , ale tvorivú atmosféru . Viem, že len spolu, spoločnými silami dokážeme naplniť

naše ciele..

Gratulujem zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú nasledujúce štyri roky

rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach v obci.

Ďakujem za pozornosť !



2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva

a) Poverenie poslanca ktorá bude zastupovať starostu

b) Návrh určenie platu starostu a poslancov

c)  Schválenie zásad odmeňovania poslancov

d) Vyhlásenie voľby na  hlavného kontrolóra

e) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodu ukončenia funkčného obdobia starostke 

obce

f) Určenie poslancov na podpisovanie v banke

g) Určenie rozsah zmien rozpočtu

h) Diskusia

i) Záver

K bodu 2a): Poverenie poslanca ktorá bude zastupovať starostu

Starosta poveril poslankyňu Dorotu Bódiovu na vykonávanie funkciu „ zástupca starostu“

počas celého funkčného obdobia §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov. Poslankyňa s funkciou súhlasila podpísala a prebrala poverenie.

Starosta predniesol návrh na poverenie poslankyne , ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť

zasadnutia  obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.  2.  5 a ods.  6 zákony č.  369/1990 ZB.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie za návrh

Hlasovanie:  za ......5...proti .......0.... zdržal sa hlasovania .......0.........

K bodu 2b) Návrh určenie platu starostu a poslancov

Starosta oboznámil prítomných, že podľa článku I. ods. 1 zákona č. 320/2018, ktorým sa mení

a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a

platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení  neskorších  predpisov

starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom

hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za

predchádzajúci  kalendárny rok a násobku koeficientu  podľa §4 ods.  1 pre obce s  počtom



obyvateľov do 500 , ktorý predstavuje 1,65-násoboka. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Starosta dal návrh na  pracovný úväzok vo výške 60 % (nakoľko to nebolo zverejnené) a dal

to na hlasovanie.

Hlasovanie za návrh

Hlasovanie:  za ....3.....proti ...1.....zdržal sa hlasovania .........1......

K bodu 2c) Schválenie zásad odmeňovania poslancov

Starosta navrhuje, aby zástupca starostu  mal odmenu  100,- € za každý polrok . Ročne by to

činilo v hrubom 200,- €. 

Hlasovanie za návrh

Hlasovanie:  za ....3.....proti ...0........zdržal sa hlasovania .........2.......

Starosta poslancom  navrhuje 80,- € polročne . Ročne by to činilo 160,- € v hrubom .

Poslanci obecného  zastupiteľstva  vzdali sa práva na odmenu poslanca.

K bodu 2d) Vyhlásenie voľby na  hlavného kontrolóra

Starosta navrhol vypísať voľby na post hlavného kontrolóra dediny s úväzkom 10%. Termín

prihlásenia je do 21. 12. 2022. Funkčné obdobie by bolo od 1. 1. 2023.  Úlohou kontrolóra je

mesačne kontrolovanie  príjmov, výdavkov a hospodárnosť obce.

Hlasovanie za návrh

Hlasovanie:  za .....5.... proti .....0...... zdržal sa hlasovania .......0.........

K bodu 2e) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodu ukončenia funkčného obdobia

starostke obce

Bývalá starostka mala 17 dni nevyčerpanej dovolenky. Starosta navrhuje preplatiť bývalej 

starostky nevyčerpanú dovolenku  v rozsahu 17 dni.



Hlasovanie za návrh

Hlasovanie:  za ...3......proti .....1...... zdržal sa hlasovania .......1.........

K bodu 2f) Určenie poslancov na podpisovanie v banke

Obec má účet vo VÚB Banke, a. s. Rimavská Sobota. Starosta navrhoval  dvoch poslancov, 

ktorí  budú mať podpisové vzory v banke. A to Dorota Bódiová a Tibor Bodor, Ing.

Hlasovanie za návrh

Hlasovanie:  za ...5......proti .....0..... zdržal sa hlasovania .......0.........

 K bodu 2g) Určenie rozsah zmien rozpočtu

Poslanci  určili  rozsah zmien rozpočtu,  ktoré môžu vykonávať starosta obce a to do výšky

1 000,-€ v jednotlivých položkách, pričom sa konečný výsledok rozpočtu nezmení.

Hlasovanie za návrh

Hlasovanie:  za ...5......proti .....0..... zdržal sa hlasovania .......0.........

K bodu 2h)Diskusia

Starosta informoval zastupiteľstvo ,že kameroví systém je už namontovaný – 6 kamier, ktoré

budú funkčné od polovice decembra. Na túto skutočnosť budú upozornený občania obce cez

rozhlas, ale aj s nálepkami na príslušných miestach.

V období ,keď ceny sa zvýšia netreba plytvať s elektrinou .Poslanec Attila Bodor navrhoval,

aby verejné osvetlenie bolo prerobený na úsporný režim. Ostatní s tým súhlasili  a budú to

riešiť v decembri.

Poslanec  Ondrej  Bodor  navrhoval,  aby  hasičský  sklad  bol  využití.  Navrhuje  vytvoriť

dobrovoľný hasičský zbor.  

Poslanec Zoltán Bodor navrhoval riešiť  situáciu v cintoríne.  (Smeti  a prístupové schody) .

Poslanci sa dohodli to riešiť svojpomocne, keď to počasie povolí.

Pán starosta informoval  poslancov o možnostiach  pohybového predaja  potravín.  Predaj  by

bolo v dňoch utorok a štvrtok. Poslanci s tým súhlasili a starosta obce to má riešiť.








