
 

 

              Zápisnica 
z 1. Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Holiare 

konaného dňa 18. novembra 2022 

________________________________________________________________________ 
 

Prítomní : Juraj Kürthy- starosta obce 

                   Dionýz Csémi- zástupca starostu, poslanec OZ                    

             Tomáš Inczédi – poslanec OZ     

                   Irena Jassová- poslankyňa OZ 

                   Andrea Katonová- poslankyňa OZ 

                   Dezider Szabó – poslanec OZ 

                   JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová- Hlavná kontrolórka obce 

 

Pozvaní hostia: 

                   Mónika Újlaki- predsedníčka volebnej komisie 

                   Renáta Kürthy- zapisovateľka volebnej komisie 

                   Zuzana Lakatosová- členka VK 

                   Ildikó Rácz- členka VK 

                   Terézia Katonová- členka VK 

                   Zoltán Cserepes- kandidát vo voľbách do OZ 

 

   1. Ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare otvoril pán Dionýz Csémi, 

zástupca starosta obce v predchádzajúcom volebnom období. Privítal prítomných 

a zablahoželal novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom.  Konštatoval, že z 5 

poslancov sú prítomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prezenčná 

listina tvorí prílohu zápisnice. Poprosil pani Móniku Újlaki, predsedníčku volebnej komisie, 

aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb. Správa sa v plnom znení tvorí prílohu 

zápisnice. Po vypočutí výsledkov sa pristúpilo k aktu zloženia sľubu starostu obce. Dionýz 

Csémi, pán predsedajúci požiadal pána novozvoleného starostu Juraja Kürthyho, aby 

predstúpil a vykonal akt zloženia sľubu. Predsedajúci prečítal text sľubu (§13 zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Novozvolený starosta podal ruku predsedajúcemu, 

vyhlásil „ sľubujem“, a podpísal písomné znenie sľubu. Predsedajúci odovzdal 

novozvolenému starostovi insignie a zároveň i vedenie zasadnutia. Pán starosta privítal 

prítomných a zablahoželal  novozvoleným poslancom. Oboznámil prítomných s programom 

zasadnutia. Potom sa pristúpilo k zloženiu sľubu novozvolených poslancov. Poslanci zložili 

sľub starostovi obce Jurajovi Kürthymu vyhlásením „sľubujem“ a podpisom písomného 

znenia sľubu ( §28 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Predsedníčka volebnej 

komisie vydala starostovi obce a poslancom osvedčenie o zvolení do orgánov samosprávy 

obcí. 

 

Navrhnutý a schválený program rokovania bol nasledovný :  

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Voľba zapisovateľa, návrhovej komisie, 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, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

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 komisií a voľba ich členov 

   10. Iné 

   11. Diskusia 

   12. Záver 

   13. Pohostenie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 K programovému bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Pán starosta privítal prítomných a zahájil 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare. 

 

 K programovému bodu č.2 – Voľba zapisovateľa, návrhovej komisie 

a overovateľov zápisnice 

 

 

Pán starosta navrhoval členov do návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Poslanci 

podporovali návrh pána starostu a jednohlasne zvolili do funkcie navrhnutých. 

 

 

- K programovému bodu č. 2- Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bolo 

prijaté nasledovné uznesenie č. 1/N//2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Schvaľuje 

  
1. Zapisovateľa zasadnutia: Mónika Újlaki 

 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Dionýz Csémi 

                                                    Andrea Katonová 

                                                    Irena Jassová 

 

3. Overovateľov zápisnice: Tomáš Inczédi 

                                             Dezider Szabó 



 

 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5, Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

 

 

 

- K programovému bodu č.3- Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 2/N//2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Berie na vedomie  
 

1. Správu o výsledkoch volieb v obci Holiare na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva, prednesenú predsedníčkou volebnej komisie p. Mónikou Újlaki.  

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5, Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

 

 

      - K programovému bodu č.4   – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie 

insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom bolo prijaté 

nasledovné uznesenie č. 3/N//2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Konštatuje 

 
1. Novozvolený starosta obce Holiare pán Juraj Kürthy zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 



 

 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5,  Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

 

 

   K programovému bodu č.5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 4/N//2022: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

   A.  Konštatuje 
 

1. Novozvolení poslanci, menovite: 

    Dionýz Csémi 

    Tomáš Inczédi 

    Irena Jassová 

    Andrea Katonová 

    Dezider Szabó  

zložili zákonom predpísaný sľub a tým sa ujali mandátu. 

  

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5, Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

 

 

 

     -K programovému bodu č. 6  – Vystúpenie starostu 

 

Pán starosta prednášal prítomným slávnostný príhovor. Vo svojom vystúpení poďakoval 

každému občanovi ktorí sa zúčastnil vo voľbách, zvlášť poďakoval tím, ktorí ho podporovali. 

Poďakoval členom volebnej komisie za ich predvedenú prácu, taktiež pracovníčkam 

obecného úradu za ich vykonanú prácu v predchádzajúcom období. Vo svojom príhovore 

rozprával o budúcich výzvach, ktoré čakajú na novozvolené zastupiteľstvo. Poprial 

zastupiteľstvu veľa úspechov a poprosil členov zastupiteľstva, aby boli jednotní a aby vždy 

konali v prospech obce.  

 

 

 

 



 

 

  -K programovému bodu č.6 - Vystúpenie starostu bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 

5/N/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Berie na vedomie 

 
      1. Obsah príhovoru novozvoleného starostu. 
 

 

 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5,  Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

   
 

 

K programovému bodu č.7   – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia bolo prijaté 

nasledovné uznesenie č. 6/N/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A.  Schvaľuje  

     
1. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejneného na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.holiare.sk dňa. 14.11.2022. 

 

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5, Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

        -K programovému bodu č. 8- Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Pán starosta informoval členov OZ, že podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení zastupiteľstvo zvolí jedného poslanca, ktorý v prípade, ak starosta, alebo jeho zástupca 

bezdôvodne nezvolá zasadnutie OZ dlhší čas, ako 3 mesiace, poverený poslanec zvolá 

http://www.holiare.sk/


 

 

zasadnutie a vedie zasadnutie v prípade, že starosta nie je prítomný na zasadnutí. Starosta 

navrhoval na túto úlohu zvoliť pani poslankyňu Irenu Jassovú. 

 

 

 

 

 K programovému bodu č.8  – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 7/N/2022. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Poveruje 

 
1. Podľa zákona 369/1990 Zb., § 12 Irenu Jassovú, poslankyňu OZ na zvolanie zastupiteľstva 

a vedenie zasadnutia OZ v prípade, ak starosta alebo jeho zástupca bezdôvodne nezvolá 

zastupiteľstvo viac, ako tri mesiace. 

 

 
Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5, Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

-K programovému bodu č.9 – Zriadenie obecnej rady a komisií a voľba ich členov 

 

 

Pán starosta oboznámil OZ s § 14 o obecných radách. O zriadení týchto rád rozhodne 

zastupiteľstvo. Pán starosta navrhoval, aby obecná rada nebola zriadená vzhľadom na malý 

počet poslancov. Navrhoval, aby úlohy obecnej rady vykonávalo OZ. Taktiež navrhoval, aby 

neboli zriadené ani komisie, prácu komisií tiež môže vykonávať OZ. Podľa zákona je potrebné 

zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu. Pán starosta navrhoval zriadiť komisiu 

v nasledovnom zložení: Predseda- Dionýz Csémi, členovia: Tomáš Inczédi, Irena Jassová, 

Andrea Katonová, Dezider Szabó. Členovia OZ podporovali návrhy starostu. 

 



 

 

 

 

 

K programovému bodu č.9 -  Zriadenie obecnej rady a komisií a voľba ich členov bolo prijaté 

nasledovné uznesenie č. 8/N/2022 

 

  

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Zriaďuje 

   
1. Podľa zákona 357/2004 Zb. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 

    Predseda: Dionýz Csémi 

    Členovia: Andrea Katonová 

                     Tomáš Inczédi 

                      Irena Jassová 

                      Dezider Szabó 

 

 

        

B. Nezriaďuje  

 
    1. Obecnú radu, úlohu obecnej rady bude plniť OZ. 

    2. Komisie, úlohy komisií bude vykonávať OZ v rámci mesačných porád. 

 

 

 

 
 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5, Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

     - K programovému bodu č.10 -  Iné 

 

 

 

 

- Pán starosta oboznámil poslancom, že podľa § 13b, zákona SNR č. 369/1990 Z.z. v platnom 

znení zástupcu starostu vymenuje starosta obce. V predchádzajúcom volebnom období 

vykonával túto úlohu pán poslanec Dionýz Csémi, ktorým bola dobrá spolupráca, preto nevidí 

dôvod na zmenu. Na nasledujúce volebné obdobie vymenoval do funkcie zástupcu starostu 

pána Dionýza Csémiho, ktorý vymenovanie s úctou prijímal. 

- Pán starosta oboznámil ďalej poslancom, že podľa zákona plat starostu na volebné obdobie 

určuje OZ. V súlade so zákonom 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov sa starosta obce 

do 500 obyvateľmi zaraďuje do 1. platobnej skupiny. OZ podľa § 4 ods. 2 zákona môže zvýšiť 



 

 

plat starostu maximálne o 60%. Pán poslanec, zástupca starostu Dionýz Csémi navrhoval, aby 

plat starostu bol zvýšený o 40%. Poslanci OZ jednohlasne podporovali návrh zástupcu starostu. 

Starosta poďakoval a s úctou prijímal zvýšenie platu. 

- Pán starosta požiadal OZ, aby mu umožnilo používanie súkromného motorového vozidla 

značky FORD KUGA EČ KN 732 EX na služobné používanie. Poslanci žiadosť podporili. 

- Pán starosta navrhoval, aby OZ zriadilo ZPOZ. Poslaním ZPOZ je zabezpečiť slávnostné 

vykonanie zápisu do matriky, spomienkových slávností a pod. Navrhoval členov do ZPOZ 

v nasledovnom zložení: Predseda a organizátor: Renáta Kürthy 

                                       Člen: Juraj Kürthy 

                                       Zastupujúci člen: Mónika Újlaki 

                                       Vedenie pamätnej knihy: Gyöngyike Bekeová 

                                       Recitátori: Krisztina Újlaki a Boglárka Újlaki 

Poslanci podporovali návrh starostu. 

 

  

    

 

K programovému bodu č.10  – Iné bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 9/N/2022 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Berie na vedomie 
 

     1. Za zástupcu starostu bol vymenovaný pán poslanec Dionýz Csémi. 

 

B. Schvaľuje 
      

     1. Plat starostu na nasledujúce volebné obdobie od 18.11.2022 nasledovne: 

V súlade so zákonom 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov sa starosta zaraďuje do 1. 

platobnej skupiny, koeficient 1,65 (Zákon č. 320/18 Z.z.). OZ podľa § 4 ods. 2 zákona 

zvyšuje plat starostu o 40%. 

       

      2. Používanie súkromného osobného motorového vozidla značky FORD KUGA, 

evidenčné číslo KN 732 EX na služobné účely. 

       

      3. Zloženie ZPOZ v nasledovnom zložení: 

          Predseda a organizátor: Renáta Kürthy 

          Člen: Juraj Kürthy 

          Zastupujúci člen: Mónika Újlaki 

          Vedenie pamätnej knihy: Gyöngyike Bekeová 

          Recitátori: Krisztina Újlaki a Boglárka Újlaki 

    

 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 



 

 

Hlasovanie za: 5, Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

- K programovému bodu č.11 -  Diskusia 

 

Podľa ďalšieho bodu pán starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 

 

 

 

K programovému bodu č.11  – Diskusia bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 10/N/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare 

 

A. Berie na vedomie 
 

1. V programovom bode diskusia sa nikto neprihlásil na pripomienku. 

  
 

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 5 

Hlasovanie za: 5,  Dionýz Csémi, , Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Andrea Katonová, Dezider 

Szabó 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto 

 

 

 

 

   

 

 
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, pán starosta poďakoval každému za účasť, 

každému poprial veľa úspechov v nasledujúcom volebnom období a ukončil zasadnutie 

obecného zastupiteľstva s tým, že prítomných pozval na pohostenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Monika Újlaki 

 

 



 

 

 

 

 

V Holiaroch, dňa 22.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juraj Kürthy, v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Dezider Szabó, v.r. .......................................... 

 

Tomáš Inczédi, v.r.      ...........................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


