
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia OZ  obce Chrámec , konaného dňa 13.12.2022 v kultúrnom dome  

o 14.30 hod. 

 

Prítomný podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Program: 

 1.  Otvorenie zasadnutia 

       a/ určenie zapisovateľa 

      b/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie     

            osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancov novozvoleného  obecného zastu- 

            piteľstva 

      c/   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustano- 

             vujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

     d/   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     e/   Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia , voľba návrhovej komisie a overovateľov zá- 

      pisnice 

3.   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4.   Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

5.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasad- 

      nutia OZ  

6.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  

      funkcií  verejných  funkcionárov  v znení neskorších predpisov a voľba jej členov podľa čl.7 ods. 5  

       písm. a/ zákona č. 357/2004 Z.z.  

7.   Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a pla- 

       tových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov. 

8.    Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

9.    Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce 



10.    Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na I. polrok 2023 

11.    Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 

          Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025 

12.    Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2021 

13.    Vymenovanie inventarizačnej komisie 

14.    Rôzne 

15.    Uznesenie obecného zastupiteľstva 

16.    Záver 

  

K bodu č.1    Po odznení štátnej hymny SR rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková 

Privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce , zverejnený na internetovej stránke obce  a doručený poslancom . 

a/  Zapisovateľkou bola určená Helena Genčiová 

b/  Starostka obce poprosila predsedkyňu miestnej volebnej komisie Eriku Štangovú  aby oboznámila 

prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa konali 29.10.2022. 

Pani predsedkyňa sa ujala slova a oznámila , že : 

Počet voličov zapísaných  v zozname voličov bolo       317 

Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bolo       260 

Počet voličov ktorí odovzdali obálky                               258 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  

Pre voľby do obecného zastupiteľstva                           247 

Počet poslancov , ktorý sa mal voliť                                   5 

Počet zvolených poslancov                                                  5 

Počet platných  hlasovacích lístkov odovzdaných  

Pre voľby starostu obce                                                   256 

Na post starostu sa uchádzali dvaja kandidáti: 

Vojtech  Bari – počet platných hlasov                            131 

Mgr. Jozef Fekiač –počet platných hlasov                     125 



Z toho vyplýva , že za starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie bol zvolený Vojtech Bari 

Za poslancov bolo prihlásených  13 kandidátov , z toho boli zvolení nasledovný poslanci: 

Marta Bariová                      počet platných hlasov                121 

Marta Benedeková              počet platných hlasov               110 

Vojtech Bari ml.                   počet platných hlasov                105 

Katarína Kováčová              počet platných hlasov                102 

Helena Genčiová                 počet platných hlasov                 99 

Náhradníci , ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 

Diana Bariová                      počet hlasov                                 98 

Melinda Stazová                 počet hlasov                                 94 

Ľudovít Nagy                        počet hlasov                                74 

Štefan Šimon                        počet hlasov                               73 

Jozef Staz                              počet hlasov                               63 

Ladislav Bari                         počet hlasov                                55 

Jozef Nagy                            počet hlasov                                42 

Elemír Fertő                         počet hlasov                               34       

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení za 

poslancov do OZ . 

c/ nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Vojtecha Bariho, ktorý zložil  a zároveň 

podpísal sľub   starostu. Prevzal insígnie a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

d/ poslanci novozvoleného OZ zložili sľub do rúk starostu obce  a podpísali zákonom stanovený sľub 

poslancov OZ. 

e/ Nasledovalo vystúpenie novozvoleného starostu , ktorý predniesol svoj krátky prejav . 

K bodu č.2   Nasledovalo schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ , pred tým ale starosta 

na základe rokovacieho poriadku obce Chrámec čl.8 bod 2 navrhoval , aby z dnešného rokovania boli 

vyňaté body 9,10,11, 12,13 , nakoľko dnešné rokovanie by malo mať skôr charakter slávnostného 

rokovania. Vypustené body by sa prerokovali na najbližšom zasadnutí , ktoré plánuje uskutočniť ešte 

v tomto roku.  

Hlasovanie 

Prítomní : 5 poslanci 



 

Za  5  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Uvedený návrh bol  jednohlasne schválený. 

Nasledovala voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice .Do návrhovej komisie boli určení: Bari 

Vojtech ml. , Marta Bariová a Katarína Kováčová  

Za overovateľov boli určení: Bari Vojtech ml. a Marta Bariová 

K bodu č.3 Voľba mandátovej, návrhovej volebnej komisie 

  Za predsedkyňu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie boli  navrhnutí :  

Helena Genčiová –predsedkyňa  

Členovia : Marta Bariová a Katarína Kováčová  

Hlasovanie 

Prítomní : 5 

Za:              5 

Proti:         0 

Zdržal sa : 0 

OZ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu a schvaľuje jej zloženie nasledovne: Helena 

Genčiová – predsedkyňa komisie, 

 Marta Bariová – člen komisie 

Katarína Kováčová  - člen komisie 

K bodu č.4   Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starosta obce vymenoval za zástupcu starostu poslanca  Vojtecha Bariho ml.  

Hlasovanie 

Prítomní      : 5 

Za                   5 

Proti              0 

Zdržal sa      0 



Zástupcom starostu sa stal Vojtech Bari ml. 

K bodu č. 5  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  zvolávaním a vedením OZ . 

Pán starosta poveril poslanca Vojtecha Bariho ml. ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ  

Hlasovanie 

Prítomní     5  

Za               5 

Proti          0 

Zdržal sa   0 

OZ berie na vedomie poverenie poslanca Vojtecha Bariho ml. , ktorý bude oprávnený  zvolávať a viesť 

zasadnutie OZ  

K bodu č.6    Zriadenie komisií , voľba predsedu a členov  na ochranu verejného záujmu  

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 

Marta Bariová- predsedkyňa komisie 

Helena Genčiová- člen komisie 

Katarína Kováčová- člen komisie 

Hlasovanie:  

Prítomní      5 

Za                 5 

Proti            0 

Zdržal sa     0 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu a schvaľuje jej zloženie 

nasledovne: 

Marta Bariová – predsedkyňa komisie 

Helena Genčiová- člen komisie 

Katarína Kováčová – člen komisie 

K bodu č.7    Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí v znení nesk. Predpisov 



Na základe uvedeného zákona patrí starostovi obce plat v roku 2022 pri počte  obyvateľov do 500 

osôb  na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

Štatistického úradu SR za rok 2021,ktorá činí 1211 €,  1,65 násobok tejto sumy. 

Pred hlasovaním o plate starostu sa prihlásila poslankyňa Marta Bariová  s návrhom o navýšenie 

základného platu starostu o 20 % ako to bolo doteraz. Poslankyňa Benedeková namietala, že jej 

navýšenie bolo schválené až  po 8 ročnom pôsobení  vo funkcii. 

Starosta poďakoval za návrh a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prítomní          5 

Za                     3 

Proti                0 

Zdržal sa         2 posl.Genčiová a posl. Benedeková 

Plat starostu bol určený a schválený aj s 20 %  navýšením od 13.12.2022 

K bodu č.8    Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

Pri prerokúvaní uvedeného bodu programu sa prihlásila poslankyňa Benedeková a predniesla návrh 

na zvýšenie odmeny poslancom za účasť na rokovaní a to spôsobom 2% základného platu starostu za 

jedno zasadnutie. 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Prítomní           5 

Za                      2   poslanci Benedeková, Genčiová 

Proti                 3    poslanci Bariová, Bari a Kováčová 

Zdržal sa          0      

Starosta skonštatoval , že tento návrh bol zamietnutý. 

Nasledovalo hlasovanie za návrh starostu, ktorý v súlade s § 11 ods.4 písm. k/ zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení navrhol odmenu vo výške doterajšej sumy a to 50.-€  brutto. 

Hlasovanie : 

Prítomní        5 

Za                   3 

Proti              1 poslankyňa Genčiová 

Zdržal sa       1 poslankyňa Benedeková 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancom za účasť na zasadnutí OZ v sume 50.-€ brutto vo 

výplate za mesiac december príslušného roka. 

K bodu č.9     Rôzne 

V tomto bode starosta otvoril diskusiu a vyzval prítomných aby sa vyjadrili , resp. položili otázky na 

veci ktoré ich zaujímajú . Prihlásila sa obyvateľka obce Agneša Bariová , ktorá sa opýtala na základe 

čoho bol zástupca starostu platený v predchádzajúcom volebnom období. Bývalá starostka jej 

odpovedala v tom zmysle, že to bolo v súlade so zákonom. 

K bodu č.10    

Uznesenie obecného zastupiteľstva 

V Chrámci, dňa 13.12.2022 

Uznesenie č.1U/2022 

OZ berie na vedomie výsledky volieb do miestnej samosprávy v roku 2022 

Uznesenie č.2U/2022 

OZ  konštatuje , že novozvolený starosta a novozvolený poslanci zložili zákonom stanovený sľub 

Uznesenie č.3U/2022 

OZ berie na vedomie príhovor novozvoleného  starostu 

Uznesenie č.4U/2022 

OZ schvaľuje program rokovania  so zmenami bodov programu 

Uznesenie č.5U/2022 

OZ schvaľuje voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie v zložení: 

Predseda- Genčiová Helena  

Členovia- Marta Bariová a Katarína Kováčová 

Uznesenie č.6U/2022 

OZ berie na vedomie vymenovanie poslanca Vojtecha Bariho ml. ako zástupcu starostu na celé 

funkčné obdobie 

Uznesenie č.7U/2022 

OZ poveruje poslanca Vojtecha Bariho ml. za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

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

veta zákona NR SR č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Uznesenie č.8U/2022 



OZ  zriaďuje  komisiu na ochranu verejného záujmu a volí  

predsedu komisie:  Martu Bariovú 

členov komisie:   Helenu Genčiovú  

                              a Katarínu Kováčovú 

Uznesenie č.9U/2022 

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

starostov obcí v znení neskorších predpisov plat starostovi a to súčin priemernej mesačnej mzdy 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za rok 2021  s násobkom 1,65, 

s navýšením základného platu o 20% , s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu . 

Uznesenie č.10U/2022 

OZ schvaľuje plat poslancom za účasť na zasadnutí OZ v sume 50.-€ brutto. Vyplácať sa bude raz 

ročne vo výplate za mesiac december príslušného roka. 

K bodu č.11    Záver 

Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým za účasť , ukončil zasadnutie OZ a pozval 

všetkých na malé občerstvenie. 

 

V Chrámci, dňa 13.12.2022  

Zapisovateľka:................................................              Starosta obce:.......................................... 

                               Helena Genčiová                                                                  Vojtech Bari 

 

Overovateľia: .................................................                                      .......................................... 

                               Marta Bariová                                                                      Vojtech Bari ml.     

 

 

 

 

 

 


