Zápisnica
napísaná z prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
11. decembra 2014 t.j. v štvrtok večer o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Horný Bar.
Prítomní:
Štefan Bodó, doterajší-novozvolený starosta
Berta Tibor, Ing. Bodó Tibor, Dúcová Helena, Ing. Horváth Peter, Mezei Michal, Mgr. Molnárová
Valéria, Vargová Monika, Varga Tomáš - poslanci.

Progra m:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11. Určenie poslancov na vykonanie sobášneho aktu.
12. Určenie platu starostu obce.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol doterajší-novozvolený starosta
obce pán Štefan Bodó. Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Berta Tibora a Vargovú Moniku.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku OcÚ.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zast.
Správu o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva podala Alžbeta Varjúová, predseda
miestnej volebnej komisie. Oboznámila prítomných, že za poslancov obecného zastupiteľstva
v Hornom Bare boli zvolení nasledovní kandidáti:
Berta Tibor, Ing. Bodó Tibor, Dúcová Helena, Ing. Horváth Peter, Mezei Michal, Mgr. Molnárová
Valéria, Vargová Monika, Varga Tomáš a za starostu obce bol zvolený pán Štefan Bodó.
Správa o výsledku volieb bola vypracovaná písomne a je pripojená ako príloha k tejto
zápisnici.

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Po prečítaní sľubu novozvolený starosta obce zložil sľub podpisom pod text sľubu a
následne mu predseda miestnej volebnej komisie odovzdala insignie. Sľub starostu obce je
pripojený ako príloha k zápisnici.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Po prečítaní sľubu poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu. Sľub poslancov
obecného zastupiteľstva je pripojený ako príloha k zápisnici.
Starosta obce konštatoval, že všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub, preto ustanovujúce zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné.
Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta predniesol príhovor.
6. Vystúpenie starostu
Starosta obce predniesol svoj slávnostný príhovor.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu rokovania.
Poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce 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 SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhol poslanca Ing. Bodó Tibora.
Siedmii poslanci schválili a jeden z poslancov sa zdržal hlasovania.
9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa
paragrafu 14 obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov,
ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare zriaďuje obecnú radu a to v zložení: Ing. Tibor Bodó, Ing.
Peter Horváth, Monika Vargová.
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie nasledovných komisií:
- komisia sociálna a verejného poriadku,
- komisia športu,
- komisia kultúry a mládeže.
Komisia sociálna a verejného poriadku – starosta navrhoval za predsedu Ing. Bodó Tibora a za
členov Helenu Dúcovú a Mgr. Valériu Molnárovú.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Komisia športu – starosta obce navrhoval za predsedu Varga Tomáša, za člena Berta Tibora a ďalší

člen bude doplnený.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Komisia kultúry a mládeže – starosta navrhoval za predsedu Ing. Horváth Petera a za členov Mezei
Michala a Vargovú Moniku.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Predsedovia komisií dostali úlohu, aby do konca marca doplnili členov komisií s odborníkmi z
radov obyvateľov obce a iných osôb a to oznámili starostovi obce.
11. Určenie poslancov na vykonanie sobášneho aktu.
Starosta obce vykonáva funkciu sobášiaceho civilných obradov. Na vykonávanie funkcie
sobášiacich civilných obradov ďalej navrhoval Mgr. Valériu Molnárovú a Moniku Vargovú,
poslancov obecného zastupiteľstva.
Šiesti z poslancov schválili sobášiacich a dvaja z poslancov sa zdržali hlasovania.
12. Určenie platu starostu obce
Výšku platu starostu obce určuje zákon NR SR 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona sa mzda vypočítava podľa počtu obyvateľov obce a
priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok.
Platová skupina podľa počtu obyvateľov:
od 1 001 do 3 000 - 1,98 - násobok.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve (rok 2013) - 824 €.
Obecné zastupiteľstvo môže schváliť odmenu vo výške 70 percent súčtu platov za obdobie,
za ktoré sa odmena poskytuje.
Bol podaný návrh na pripočítanie 30% odmeny k mesačnému platu.
Poslanci schválili jednohlasne plat starostu ako aj 30%-nú odmenu k mesačnému platu.
13. Rôzne
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa
§ 13b starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta. Starosta obce za jeho zástupcu poveruje Moniku Vargovú.

Uznesenia z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e s e n i e č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) berie na vedomie - výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
b.) berie na vedomie - vystúpenie novozvoleného starostu.
u z n e s e n i e č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare

a.) konštatuje - že novozvolený starosta obce Štefan Bodó zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
b.) konštatuje - že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Berta Tibor, Ing. Tibor Bodó, Helena Dúcová,
Ing. Horváth Peter, Mezei Michal, Mgr. Molnárová Valéria, Vargová Monika, Varga
Tomáš.
u z n e s e n i e č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) poveruje poslanca – Ing. Tibora Bodóa 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 SNR zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
u z n e s e n i e č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) zriaďuje - obecnú radu
b.) volí za členov obecnej rady: Ing. Tibor Bodó, Ing. Peter Horváth, Monika Vargová.
u z n e s e n i e č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) zriaďuje komisiu sociálnu a verejného poriadku.
b.) volí predsedu komisie: Ing. Bodó Tibora.
c.) volí členov komisie: Helenu Dúcovú, Mgr. Valériu Molnárovú.
d.) zriaďuje komisiu športu.
e.) volí predsedu komisie: Varga Tomáša.
f.) volí člena komisie: Berta Tibora a ďalší člen bude doplnený.
g.) zriaďuje komisiu kultúry a mládeže.
h.) volí predsedu komisie: Ing. Horváth Petera.
i.) volí členov komisie: Mezei Michala a Moniku Vargovú.
u z n e s e n i e č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) určuje poslancov na vykonanie sobášneho aktu: Mgr.Valériu Molnárovú, Moniku Vargovú.

u z n e s e n i e č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
a.) určuje v súlade so zákonom NR SR 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 Štefana
Bodóa vo výške 1632€.

Nakoľko viac na programe nebolo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a prvé
zasadnutie obecného zastupiteľstva zakončil.
d.a.h.

Štefan Bodó
starosta obce

Overovatelia:
Tibor Berta
Monika Vargová
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

