
OBEC SVÄTÁ MÁRIA

Vo Svätej Márii, dňa 13. 12. 2021

ZÁPISNICA

     Napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  13. 12. 2021 v miestnosti 
obecného úradu. 

Prítomní:
Alžbeta Mátyásová
Jozef Battyányi
Ing. Andrej Gergely
Valéria Horóckyová, PhDr.
Július Kováč
Adam Mahut, Mgr.
Bernadett Dobošová

Neprítomní:
Ing. Mário Jaczko
Oskár Takács
Ladislav Zelenák

ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny.

Predsedajúci oznámil, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za overovateľov zápisnice menuje:

Jozef Battyányi .: …..............................  a  PhDr. Valéria Horóckyová : ….......................................

Program:

1.  Otvorenie zasadnutia
2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022
5.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 203 - 2024
6.  Schválenie žiadosti
7.  Záver



Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 13. 12. 2021

1.)Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alžbeta Mátyásová. 
2.) Vedením zápisnice starostka poverila Bernadett Dobošovú, pracovníčku obecného úradu a 
overovateľmi zápisnice Jozefa Battyányiho a PhDr. Valériu Horóckyovú. 
3.)Starostka obce dala na hlasovanie program zasadnutia a poslanci jednohlasne schválili. 
4.)Poslanci obecného zastupiteľstva po preštudovaní zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 15. 11. 2021 konštatovali, že uznesenia boli splnené.
5.)Starostka obce podala slovo hlavnému kontrolórovi ohľadne svojho stanoviska k rozpočtu obce 
na rok 2022. Hlavný kontrolór svoje stanovisko k rozpočtu obecnému zastupiteľstvu prečítal a na 
záver dodal, že navrhuje poslancom obecného zastupiteľstva daný rozpočet schváliť. Následne 
poslanci obecného zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022 brali 
na vedomie. 
6.)Ďalší bod programu bolo schválenie rozpočtu obce na rok 2022. Starostka obce dodala, že 
poslancom obecného zastupiteľstva bol rozposlaný rozpočet. Poprosila poslancov aby sa k rozpočtu 
vyjadrili. Starostka ešte k rozpočtu dodala, že v rozpočte boli vykonané len menšie úpravy ohľadne 
predchádzajúceho roka. K rozpočtu starostka dodala, že od spoločnosti Fúra s.r.o., ktorá vykonáva 
zber TKO nám prišiel list ohľadne zvýšenia poplatku za vývoz. Obec na rok 2022 nezvyšovala 
poplatok za TKO od občanov, ale počas roka sa uvidí či bude na ďalší rok potrebné zvyšovať 
poplatok. Poslankyňa V. Horóckyová dodala, že veľa domácnosti neseparuje odpad riadne a bolo by
potrebné nejakým propagačným materiálom resp. vyhlásiť v miestnom rozhlase a vyzvať občanov k
separovaniu odpadov. Dodala, že obecné zastupiteľstvom v ďalšom roku by sa mohla venovať k 
tejto problematike. Následne poslanci nemali žiadne námietky. Starostka obce dala hlasovať 
rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 a poslanci jednohlasne 
schválili.
7.)Starostka obce predložila pred zastupiteľstvo ďalší materiál a to jej žiadosť o preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2020. Po prečítaní danej žiadosti poslanci nemali námietky tak 
došlo k hlasovaniu poslanci danú žiadosť schválili a jeden poslanec sa hlasovania zdržal. Na záver 
ešte dodali, aby starostka v nasledujúcom roku sa snažila svoju dovolenku vyčerpať. 
8.)Na záver starostka obce navrhla poslancom aby obec investovala a nakúpila kamery aspoň na 
obecný úrad a do MŠ. Nakoľko sa stalo už upratovačka upratovala a neznáma osoba vošla do MŠ. 
Jozef Battyányi dodal aby sa spravilo parkovisko pred MŠ, nakoľko rodičia nosia svoje deti do MŠ 
zvyčajne autami a auto sa nedá zaparkovať nikde. 
9.) Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila. 
            
Zapísala: Bernadett Dobošová



Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 13 .12. 2021

Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii

Uznesenie č. 34/2021
schvaľuje
program zasadnutia

Hlasovanie:
Za: 4 J. Battyányi, Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč, 

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 3  Ing. M. Jaczko, O. Takács, L. Zelenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 35/2021
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 - 2024

Hlasovanie:
Za: 4 J. Battyányi, Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč, 

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 3  Ing. M. Jaczko, O. Takács, L. Zelenák
 
                                             
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 36/2021
A: schvaľuje
rozpočet obce na rok 2022  

Hlasovanie:



Za: 4 J. Battyányi, Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč, 

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 3  Ing. M. Jaczko, O. Takács, L. Zelenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

B: berie na vedomie
rozpočet na roky 2023 - 2024
                                                     

Hlasovanie:
Za: 4 J. Battyányi, Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč, 

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 3  Ing. M. Jaczko, O. Takács, L. Zelenák
                                          
                                                                                              Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 37/2021
schvaľuje
žiadosť o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2020 starostke obce Alžbete Mátyásovej

Hlasovanie:
Za: 3 J. Battyányi, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč, 

Proti:

Zdržal sa: 1 Ing. A. Gergely

Neprítomní: 3  Ing. M. Jaczko, O. Takács, L. Zelenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................


