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  Z Á P I S N I C A č. 7/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Milhosť konaného dňa 22.11.2022 

o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Milhosti 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prezenčná listina tvorí  prílohu č. 1 zápisnice tejto zápisnice  

 

 

Zasadnutie bolo zvolané nasledovným    p r o g r a m o m:          
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce,      

               odovzdanie osvedčenia  o zvolení  starostovi obce a poslancom novozvoleného  

               obecného zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu starostu obce. 

            5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ. 

            6. Vystúpenie starostu obce. 

            7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

            8. Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov. 

            9. Určenie platu starostu obce. 

 10. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce. 

 11. Diskusia. 

 12. Rôzne. 

            13. Záver. 

 

            

 

1. Otvorenie  
   

 Po zaznení štátnej hymny a privítaním poslancov obce a všetkých prítomných, zasadnutie 

otvoril starosta obce Ing. Štefan Nagy.  

 

2. Určenie overovateľov  a zapisovateľa zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice určil:  p. Rastislav Kišš 

                                                      p. Rastislav Pataki 

 

 

 

Za zapisovateľku určil:  p. Jarmila Nagyová 
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3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
 

 Prítomných oboznámila s výsledkami volieb predsedníčka miestnej  volebnej komisie  

p. Katarína Hajniková. Dňa 29.10.2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 

samosprávnych krajov.  Pri voľbách v našej obci pracovala 6 členná miestna volebná komisia. 

Volieb sa zúčastnilo 222 voličov z počtu 314  zapísaných voličov čo je viac ako 70 % účasť. 

 

 Pre volebné obdobie 2022-2026 bol zvolený za starostu obce Ing. Štefan Nagy s počtom 

platných hlasov 148. 

  

 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce 

v poradí podľa poradia na hlasovacom lístku: 

 

 

Por.č.  Meno a priezvisko Počet 

platných 

hlasov 

Politická strana, politické hnutie, alebo koalícia, ktorá 

kandidáta navrhla alebo  nezávislý kandidát 

1. Ing. Štefan Nagy 148 SZÖVETSÉG-Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / 

ALIANCIA-Maďari. Národnosti. Regióny, 

Kresťanskodemokratické hnutie 

2. Gabriela Szedáková 69 Nezávislá kandidátka 

 

 

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí  

podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

Por.č.  Meno a priezvisko Počet 

platných 

hlasov 

Politická strana, politické hnutie, alebo koalícia, 

ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát 

1. Norbert Pataky  143 SZÖVETSÉG-Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / 

ALIANCIA-Maďari. Národnosti. Regióny, 

2. Rastislav Kišš 140 Kresťanskodemokratické hnutie) 

3. Attila Albert 138 SZÖVETSÉG-Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / 

ALIANCIA-Maďari. Národnosti. Regióny 

4. Rastislav Pataki 128 Hlas-sociálna demokracia 

5. Bartolomej Dudáš 103 SZÖVETSÉG-Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / 

ALIANCIA-Maďari. Národnosti. Regióny 

 

                                                         

 Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva  

 v poradí podľa počtu získaných hlasov 

 

  

Por.č.  Meno a priezvisko Počet 

platných 

hlasov 

Politická strana, politické hnutie, alebo koalícia, ktorá 

kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát 

1. Katarína Bariaková 80 Smer-sociálna demokracia 

2. Jozef Maklári 73 Smer-sociálna demokracia 

3. Jozef Dudáš 70 Nezávislý kandidát 
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4. Zloženie sľubu znovuzvoleného starostu obce 

 

          Pani Mgr. Enikő Makóová prečítala sľub starostu obce: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné  

všeobecne  záväzné  právne  predpisy  budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať   podľa  

svojho  najlepšieho vedomia a svedomia“. 

 Znovuzvolený starosta Ing. Štefan Nagy zložil zákonom predpísaný sľub a potvrdil svojím 

podpisom. Predsedníčka volebnej komisie p. K.Hajniková po zložení sľubu  odovzdala osvedčenie.  

 Sľub starostu obce tvorí prílohu č.2 tejto  zápisnice. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 Text sľubu poslancov obecného zastupiteľstva prečítala pani Mgr. Enikő Makóová:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy  

obce , dodržiavať Ústavu  Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a  ostatné  všeobecne  

záväzné  právne  predpisy  a  pri   výkone  svojej  funkcie  poslanca obecného   zastupiteľstva  ich   

budem  uplatňovať  podľa  svojho  najlepšieho   vedomia  a svedomia“. 

 Novozvolení poslanci (Attila Albert, Bartolomej Dudáš, Rastislav Kišš, Rastislav Pataki,  

Norbert Pataky) svoj sľub ústne a písomne potvrdili a predsedníčka miestnej volebnej komisie im 

odovzdala osvedčenia. 

 Sľub poslancov tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

 

6. Vystúpenie starostu obce 

 
 V úvode príhovoru starosta obce Ing. Štefan Nagy poďakoval všetkým voličom, ktorí sa 

zúčastnili na voľbách do orgánov samosprávy obcí. Sľúbil, že splní všetky sľuby, ktoré dal 

voličom vo volebnej kampani. Príhovor starostu obce tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu 

Skonštatoval, že sú prítomný všetci poslanci, takže zasadnutie je uznášania schopné a zároveň je 

oprávnené prijať aj uznesenia.  

 

Uznesenie č. 1-7/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A)  berie na vedomie 
 - výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 -  vystúpenie znovuzvoleného starostu obce Milhosť Ing. Štefana Nagya 

B) konštatuje, že 
1.znovuzvolený starosta obce Milhosť Ing. Štefan Nagy zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce na funkčné obdobie 2022-2026. 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. p. Attila Albert 

                        p. Bartolomej Dudáš 

             p. Rastislav Kišš  

             p. Rastislav Pataki 

             p. Norbert Pataky 

Hlasovanie: 

za:   5   poslanci    proti:     0   zdržal sa: 0 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,R.Pataki,N.Pataky) 
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Pracovná časť zasadnutia. 

 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
  

  

            8. Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov. 

            9. Určenie platu starostu obce. 

 10. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce. 

 11. Diskusia. 

 12. Rôzne. 

            13. Záver. 

 

 

 

Pán starosta sa opýtal, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu 

rokovania, dal hlasovať kto je za, aby rokovanie prebehlo s týmto programom. 

 

 

Hlasovanie: 

za :  5   poslanci       proti :   0                 zdržal sa : 0 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,R.Pataki,N.Pataky) 

 

 

8. Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov 
 
 

        Starosta obce navrhol, aby v obci boli zriadené na obdobie 2022-2026 štyri komisie OZ: 

- finančná komisia, 

- komisia pre kultúru a šport, 

- komisia pre životné prostredie a verejný poriadok, 

- komisia na ochranu verejného záujmu. 

 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu 

 

Uznesenie č. 2-7/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Schvaľuje 

 zriadenie nasledovných komisií: 

- finančná komisia, 

- komisia pre kultúru a šport, 

- komisia pre životné prostredie a verejný poriadok, 

- komisia na ochranu verejného záujmu. 

 
Hlasovanie: 

za: 5    poslanci    proti:    0   zdržal sa: 0 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,R.Pataki,N.Pataky) 
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Starosta obce navrhol, aby: 

- predsedom  finančnej komisie bol p. Norbert Pataky 

- predsedom  komisia pre kultúru a šport bol p. Rastislav Pataki, 

- predsedom  komisia pre životné prostredie a verejný poriadok  bol p. Bartolomej Dudáš, 

- predsedom  komisia na ochranu verejného záujmu  bol p. Rastislav Kišš 

 

  Predsedom  finančnej komisie sa stal p. Norbert Pataky 

 

  Hlasovanie: 

  za: 4  poslanci    proti: 0      zdržal sa: 1 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,R.Pataki)            (N.Pataky) 

 

  Predsedom  komisia pre kultúru a šport sa stal p. Rastislav Pataki 

 

  Hlasovanie: 

  za: 4  poslanci    proti: 0             zdržal sa: 1 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,N.Pataky) (R.Pataky) 

 

  Predsedom  komisia pre životné prostredie a verejný poriadok sa stal p. Bartolomej Dudáš 

 

 

  Hlasovanie: 

  za: 4  poslanci    proti: 0      zdržal sa: 1 

(A.Albert,R.Kišš,R.Pataki,N.Pataky) (B.Dudáš) 

 

  Predsedom  komisia na ochranu verejného záujmu sa stal p. Rastislav Kišš 

 

  Hlasovanie: 

  za: 4  poslanci    proti: 0                 zdržal sa: 1 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Pataki,N.Pataky) (R.Kišš) 

 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu 

 

Uznesenie č.     3 -7/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

volí  

a) predsedu finančnej komisie: p. Norberta Patakyhiho 

   

 b) predsedu komisie pre kultúru a šport: p. Rastislava Patakiho,  

      

 c) predsedu  komisie pre životné prostredie a verejný poriadok:  p. Bartolomeja Dudáša, 

                

 d) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: p. Rastislava Kišša  

 

 

    Hlasovanie: 

 

    za: 5 poslanci                          proti:   0  zdržal sa:  0 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,R.Pataki,N.Pataky) 
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9. Určenie platu starostu obce 

 
 Pán poslanec Pataky Norbert  predložil na schválenie určenie výšky platu starostu obce 

nasledovne:  

Podľa § 3 ods. 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v platnom znení, patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku podľa §4 ods.1. S ohľadom na 

počet obyvateľov obce v rozmedzí 1 do 500, ide konkrétne o násobok 1,65. Predseda finančnej 

komisie navrhol navýšiť tento plat o 25% podľa §4 ods.2 tohto zákona. 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu 

 

Uznesenie č.    4 -7/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s ustanoveniami zákona č č.253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v platnom znení   

určuje  

plat starostu obce podľa §3 ods. 1 nasledovne: 

ako súčin  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku 1,65 podľa §4 

ods.1 navýšené o 25% podľa §4 ods.2 tohto zákona. 

Hlasovanie: 

 za:  5  poslanci    proti: 0      zdržal sa: 0 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,R.Pataki,N.Pataky) 

 

 

10. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce  

          Starosta obce nevyčerpal dovolenku za rok 2022 v rozsahu 16,5 dní z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti – časová tieseň pri príprave, koordinácií projektov a ich následnej realizácií. Na 

základe požiadavky spoločného obecného úradu predložil návrh na preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. Podmienky preplatenia dovolenky starostu 

obce upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest. 

Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili a zároveň otvoril tým diskusiu 

Uznesenie č.     5 -7/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade; s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obcí  

schvaľuje  

vyplatenie náhrady platu starostu obce Milhosť za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v rozsahu  

16,5 dní z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. 

 Hlasovanie: 

 za:  5  poslanci    proti:  0     zdržal sa: 0 

(A.Albert,B.Dudáš,R.Kišš,R.Pataki,N.Pataky) 
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11.Rôzne 

 
         Pán starosta oznámil OZ, že zástupcom starostu obce bude pán poslanec Attila Albert 

a menoval ho do funkcie. Poverenie tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice. 

12. Diskusia   

         Do diskusie sa prihlásil zástupca starostu obce pán Attila Albert a poprial novozvoleným 

poslancom veľa úspechov a dobrú spoluprácu s celým tímom. 

        Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Tomáš Konkoly, ktorý sa poďakoval odchádzajúcim 

poslancom za dlhoročnú spoluprácu a novým poprial veľa dobrých rozhodnutí a pevnú spoluprácu 

pre obe obce. 

        Ďalej do diskusie sa zapojil JUDr. Ing. Jozef Konkoly a poprial znovuzvolenému starostovi 

veľa úspechov, poďakoval sa za dlhoročnú spoluprácu v prospech obidvoch obcí a vyjadril úsilie 

aby obe obce naďalej pokračovali v spolupráci, rozvíjaní kultúrneho dedičstva aj s novým 

vedením. 

 

15. Záver 

 

Na záver sa starosta obce poďakoval bývalému vedeniu obce a poprial im do ďalšieho 

života veľa úspechov. Zároveň sa poďakoval  novozvolenému vedeniu za ich účasť a všetkým 

prítomným, ktorí sa zúčastnili na tomto slávnostnom akte a zasadnutie OZ ukončil. 

  
V Milhosti, 22.11.2022  
                                       
 

 

 

 

                                             v.r. Ing. Štefan Nagy 

              starosta obce 

 

 

 

Zápisnica podpísaná starostom obce dňa 24.11.2022 

 

 

 

 

Overovatelia:   p. Rastislav Kišš      ..................................................... 

                         

                         p. Rastislav Pataki  ..................................................... 

  

 

 

 

Zapisovateľ:      p. Jarmila Nagyová                      ..................................................... 

   
 


