1

Zápisnica
z ustanovujúceho

zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 3. decembra 2018
v budove Obecného úradu v Malej Mači

v Malej Mači,

Prítomní:
Starosta obce:

Ing. František Hontvári

Poslanci OZ:

Marek Babóš
Bernadeta Búranová
Štefan Katona
Ján Miklos
Karol Mészáros
Bc. Attila Oravec
Lýdia Popluhárová

Ostatní prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia - starosta
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. František Hontvári, privítal všetkých zvolených
poslancov OZ, zamestnancov obce a prítomných občanov.
2. Určenie zapisovateľa - starosta
za zapisovateľku určil zamestnanca OcÚ:

Zitu Jasovskú

3. Oznámenie výsledkov volieb, zloženie sľubu, vystúpenie starostu
a) predsedkyňa miestnej volebnej komisie, Eva Dubová oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:
Oznámenie výsledkov volieb:
V obci bol vytvorený 1 volebný obvod, ktorý zahŕňal 1 volebný okrsok.
Z 504 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 273 voličov, čo je 54,16 %.
Voľba starostu:
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľbu starostu 270, čo je 53,57 % z počtu oprávnených
voličov.
Ing. František Hontvári, spoločný kandidát Strany maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség
Pártja a strany MOST - HÍD získal 195 hlasov, čo je 72,22 % všetkých hlasov.
Bc. Ján Struhár, nezávislý kandidát získal 70 hlasov, čo je 27,77 % všetkých hlasov.
Za starostu obce bol opätovne zvolený Ing. František Hontvári.
Voľba poslancov:
Vo volebnom obvode sa volilo 7 poslancov z 10 kandidátov na poslancov:
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 265, čo je
52,57% z počtu oprávnených voličov.

2
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva podľa počtu
nasledovný:
Marek Babóš, SMK MKP, získal 195 hlasov,
Ján Miklos, MOST - HÍD, získal 168 hlasov,
Lýdia Popluhárová, SMK MKP, získala 166 hlasov,
Štefan Katona, SMK MKP, získal 163 hlasov,
Karol Mészáros, SMK MKP, získal 150 hlasov,
Bc. Attila Oravec, SMK MKP, získal 136 hlasov,
Bernadeta Búranová, nezávislý kandidát, získala 123 hlasov.

získaných

platných

hlasov

sú

Ďalší kandidáti na poslancov, ktorí neboli zvolení boli nasledovní:
Ján Struhár, nezávislý kandidát, (s počtom hlasov 108)
Richard Mrakova, SMK MKP, (s počtom hlasov 101)
Ing. Katarína Ozsvaldová Horváthová, SMK MKP, (s počtom hlasov 97)
Obecné zastupiteľstvo
bod A, Č. 1).

berie na vedomie výsledky komunálnych

volieb (uznesenie

Č.

1/0Z-20 18

b) zloženie sľubu novozvoleného starostu
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie, Eva Dubová predniesla text sľubu. Ing. František
Hontvári ako nanovo zvolený starosta vykonal akt sľubu a prevzal osvedčenie o zvolení.
c) zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal text sľubu a poslanci vabecednom poradí vykonali akt sľubu a od
predsedkyne miestnej volebnej komisie prevzali osvedčenie o zvolení.
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov.
OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce a zvolení poslanci zložili zákonom
predpísaný sľub (uznesenie Č. 1I0Z-2018 bod B).
d) vystúpenie novozvoleného starostu
Poďakoval miestnej volebnej komisii za hladký priebeh volieb, voličom za účasť vo voľbách
a poslancom predchádzajúceho volebného obdobia za odvedenú prácu. Niektorí poslanci sú nanovo
zvolení, niektorí sú noví. Vyjadril prianie, aby spolupráca medzi poslancami a ním bola ako
doteraz. Odkedy sa obec odčlenila od Sládkovičova je život v obci komfortnejší. Máme podané
projekty na: wifi-bod, Stredisko sociálnych služieb, trhovisko. Pripravené sú projekty rekonštrukcia
miestnych komunikácií smerom ku kostolu a na ulici Sugla, Rekonštrukcia a rozšírenie mosta (350
tis. €), v cintoríne nové oplotenie, chodníky a osvetlenie, v centre plánujeme nový stavebný obvod.
Podľa údajov nezávislej finančnej inštitúcii INECO je obec na tom veľmi dobre - zodpovedne
hospodári.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného
I/OZ-2018 bod A, Č. 2).

starostu obce (uznesenie

Č.
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4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva - starosta
oboznámil prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia OZ:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov volieb, zloženie sľubu a vystúpenie starostu
4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
5. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
9. Určenie platu starostu obce
10. Rôzne
ll. Schválenie uznesenia
12. Záver
Poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia OZ. Starosta za overovateľov
zápisnice navrhol poslancov: Bernadetu Búranovú a Mareka Babóša
Poslanci OZ uvedený návrh jednohlasne odsúhlasili.
5. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie - starosta
a) do mandátovej komisie navrhol poslancov: Štefana Katonu a Karola Mészárosa
Poslanci jednohlasne schválili návrh starostu obce.
b) do návrhovej komisie navrhol poslancov: Lýdiu Popluhárovú a Bc. Attilu Oravca
Poslanci jednohlasne schválili návrh starostu obce.
c) do volebnej komisie navrhol poslancov: Štefana Katonu a Jána Miklosa
Poslanci jednohlasne schválili návrh starostu obce.
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu - starosta
Poverenie na zastupovanie starostu, ak je dlhodobo chorý alebo zo závažných dôvodov nemôže
vykonávať svoju funkciu, dostala poslankyňa Lýdia Popluhárová, ktorý sa poďakovala za prejavenú
dôveru.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním
starostu bude poslankyňa Lýdia Popluhárová (uznesenie č. lIOZ-20 18 bod A, č. 3).
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva,
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Odzneli 3 návrhy:

ktorý bude oprávnený

zvolávať

a viesť
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a) poslanec Karol Mészáros navrhuje poveriť najstaršieho poslanca Štefana Katonu,
b) poslanec Ján Miklos navrhuje poveriť jediného nezávislého poslanca: Bernadetu Búranovú
c) a poslankyňa Bernadeta Búranová navrhuje poveriť Jána Miklosa.

Starosta vyzval poslancov hlasovať za 1. návrh: poveriť poslanca OZ Štefana Katonu, oprávnením
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanci hlasovaním:
za: 6 (Marek Babóš, Bernadeta Búranová, Štefan Katona, Karol Mészáros, Bc. Attila Oravec a
Lýdia Popluhárová)
proti: zdržal sa : 1 (Ján Miklos)
poverujú poslanca Štefana Katonu 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 (uznesenie Č. 2/0Z2018).
8.

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
- starosta
a) trojčlenná komisia v zložení v súlade s čl. 7 ods. 5 písmena

a) Ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov: Bernadeta Búranová, Ján Miklos, Bc. Attila Oravec.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje trojčlennú komisiu v súlade s čl. 7 ods. 5 písmena a) Ústavného
zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov v zložení: Bernadeta Búranová, Ján Miklos, Bc. Attila Oravec,
pričom predsedom komisie sa stal Bc. Attila Oravec (uznesenia Č. 3/0Z-20 18 bod a, Č. 4/0Z-20 18
bod a).
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve v Malej Mači:
a) komisia finančná, správy obecného majetku, regionálnej politiky, podnikateľskej činnosti a
sociálna,
b) komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia, bytová, verejného poriadku,
cestného hospodárstva a dopravy,
c) komisia mládeže, školstva, kultúry, športu a rozvoja a vzdelávania mládeže.
Poslanec Bc. Attila Oravec navrhuje pracovať bez komisií, lebo sme malá obec a komisie majú len
poradnú právomoc.
Poslanec Štefan Katona navrhuje zriadenie komisií z toho dôvodu, že predsa sa týmto spôsobom
môžu do komisií dostať aj odborníci a ďalší obyvatelia.
Poslankyňa Lýdia Popluhárová navrhuje nezriadiť komisie, lebo ani v minulosti sa neosvedčili.
Poslanci hlasovaním
za: 5 (Marek Babóš, Bernadeta Búranová, Štefan Katona, Karol Mészáros a Ján Miklos)
proti: 2 (Bc. Attila Oravec a Lýdia Popluhárová)
zdržal sa: schválili zriadenie komisií (uznesenie Č. 3/0Z-20 18, bod b).
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Ďalej starosta obce predložil návrh na predsedov týchto komisií:
a) komisia finančná, správy obecného majetku, regionálnej politiky,
činnosti, sociálna a bytová - návrh na predsedu: Lýdia Popluhárová

podnikateľskej

Poslanci hlasovaním
za: 6 (Marek Babóš, Bernadeta Búranová, Štefan Katona, Karol Mészáros a Ján Miklos a Bc. Attila
Oravec)
proti: zdržal sa : l (Lýdia Popluhárová)
schválili predložený návrh na predsedu komisie (uznesenie č. 4/0Z-20 18, bod b).
b) komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia, cestného hospodárstva

a dopravy - návrh na predsedu: Bc. Attila Oravec, ktorý nesúhlasí s návrhom. Ďalším
návrhom na predsedu komisie je Ján Miklos.
Poslanci hlasovaním
za: 6 (Marek Babóš, Bernadeta Búranová, Štefan Katona, Karol Mészáros, Bc. Attila Oravec a
Lýdia Popluhárová)
proti: zdržal sa : 1 (Ján Miklos)
schválili predložený návrh na predsedu komisie (uznesenie č. 4/0Z-20 18, bod c).
c) komisia mládeže, školstva, kultúry, športu a rozvoja a vzdelávania mládeže - návrh na
predsedu: Bernadeta Búranová.
Poslanci hlasovaním:
za: 6 (Marek Babóš, Štefan Katona, Ján Miklos, Karol Mészáros, Bc. Attila Oravec, Lýdia
Popluhárová)
proti: O
zdržal sa: 1 (Bernadeta Búranová)
schválili predložený návrh na predsedu komisie (uznesenie č. 4/0Z-20 18, bod d).
9. Určenie platu starostu - starosta
Z dôvodu, že poslanci sú spokojný s prácou starostu poslanec Bc. Attila Oravec navrhuje zvýšiť
zvýšenie o 10 %, t.j. 50 %.
V súlade s § 3 zákona NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat vypočítaný
nasledovne:
priemerná mesačná mzda za rok 2017 § 3 ods. 1
násobok podľa § 4 ods. 1
plat 1,83*954,00
zvýšenie (až do 60 % - návrh 50 %) § 4 ods. 2
plat starostu
plat starostu zaokrúhlene podľa § 3

954,00
1,83
1 745,82
872,91
2618,73
2619,00€

€
€
€
€
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Poslanci hlasovaním:
za: 5 (Marek Babóš, Štefan Katona, Karol Mészáros, Bc. Attila Oravec, Lýdia Popluhárová)
proti: 1 (Bernadeta Búranová)
zdržal sa: 1 (Ján Miklos)
schválili plat starostu podľa návrhu poslanca Bc. Attilu Oravca vo výške 2 619 € mesačne
(uznesenie č. 5/0Z-2018).

10. Rôzne - starosta
a) Zásady odmeňovania

poslancov

- starosta

Podľa zásad odmeňovania poslancov z minulého volebného obdobia patrila poslancovi OZ odmena
vo výške 20 € za mesiac, ktorá sa vyplácala polročne a poslancovi,
ktorý je zástupcom starostu
patrila odmena vo výške 30 € za mesiac, ktorá sa vyplácala tiež polročne. Navrhujem,
aby sa
mesačná odmena poslanca zvýšila z 20 € na 40 €.
Poslankyňa
odmenu.

Bernadeta

Búranová

navrhuje,

aby poslanci

Poslanci hlasovali o prvom návrhu, hlasovaním:
za: 5 (Marek Babóš, Štefan Katona, Karol Mészáros,
proti: O
zdržal sa: 2 (Bernadeta Búranová a Ján Miklos)
schválili návrh starostu.
avrhujem,

aby sa mesačná

odmena poslanca,

vykonávali

svoju funkciu

Bc. Attila Oravec,

ktorý zastupuje

bez nároku

na

Lýdia Popluhárová)

starostu zvýšila z 30 € na 50 €.

Poslanci hlasovaním:
za: proti: 6 (Bernadeta Búranová, Marek Babóš, Štefan Katona, Ján Miklos, Karol Mészáros, Bc. Attila
Oravec)
zdržal sa: 1 (Lýdia Popluhárová)
neschválili predložený návrh zvýšenia mesačnej odmeny poslanca, ktorý zastupuje starostu z 30 €
na 50 €.
Navrhujem,

aby sa mesačná

Tieto mesačné odmeny

odmena poslanca,

poslancov

ktorý zastupuje

sa budú vyplácať

polročne,

starostu zvýšila z 30 € na 60 €.
a to za mesiace jún a november.

Poslanci hlasovaním:
za: 5 (Marek Babóš, Štefan Katona, Ján Miklos, Karol Mészáros, Bc. Attila Oravec)
proti: O
zdržal sa: 2 (Bernadeta Búranová a Lýdia Popluhárová)
schválili zásady odmeňovania
poslancov vo vyššie uvedenom zmenenom znení (uznesenie
2018).

č. 6/0Z-

b) Používanie
osobného
motorového
vozidla vo vlastníctve
starostu na služobné účely.
Náhrada cestovného
(pohonné hmoty a opotrebenie
vozidla) bude vyplácaná na základe
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cestovných účtov v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
Poslanci hlasovaním:
za: 6 (Bernadeta Búranová, Marek Babóš, Štefan Katona, Ján Miklos, Bc. Attila Oravec a Lýdia
Popluhárová)
proti: O
zdržal sa: 1 (Karol Mészáros)
schválili predložený návrh (uznesenie č. 7/0Z-20 18).
c) Rozšírenie okruhu fyzických osôb pre zamestnávateľa Obec Malá Mača, ktorým sa
zabezpečí stravovanie, podľa § 152, ods. 5 písm. b) zákonníka práce, o starostu obce,
s účinnosťou od 01.01.2019.
Hlavná kontrolórka obce namieta, nie je potrebné uznesenie, lebo to rieši zákon, preveriť.
d) úloha predsedov komisií: na budúce zasadnutie OZ pripraviť návrh na členov zriadených
komisií (uznesenie č. 8/0Z-20 18).
e) odporučenie pre starostu obce: posúdenie potreby aktualizácie
(uznesenie č. 9/0Z-20 18).

vnútorných

nonem obce

11. Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie z ustanovujúceho
poslanci jednohlasne schválili.

zasadnutia OZ predniesol poslanec, Bc. Attila Oravec, ktorý

12. Záver - starosta
Starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial pokojné vianočné sviatky a ukončil ustanovujúce
verejné zasadnutie OZ v Malej Mači s prianím dobrej spolupráce medzi poslancami a aj starostom.

V Malej Mači, dňa 03. decembra 2018
Starosta obce

Ing. František Hontvári

I
Overovatelia

Bernadeta Búranová
Marek Babóš
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zapísala: Zita lasovská

