
OBEC SVÄTÁ MÁRIA

Vo Svätej Márii, dňa 12. 12. 2022

ZÁPISNICA

     Napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  12. 12. 2022 v miestnosti 
obecného úradu. 

Prítomní:
Alžbeta Mátyásová
Angela Fučková
Valéria Horóckyová, PhDr.
Július Kováč
Alexander Lipán
Patrícia Zelenáková
Annamária Želenáková
Bernadett Dobošová

Neprítomní:
Štefan Zselenák
Adam Mahut, Mgr. hlavný kontrolór
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:

Patrícia Zelenáková : …..............................  a Angela Fučková  : ….......................................

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 2023
5.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 - 2025
6.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
7.  Schválenie žiadosti
8.  Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch
9.  Schválenie výšky stravného MŠ Svätá Mária
10. Schválenie zásad odmeňovania poslancov
11. Schválenie platu starostu
12. Menovanie zástupcu starostu
13. Prejednanie oslavy úcty k starším a vianočného plesu
14. Rôzne
15. Záver



Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 12. 12. 2022

1.)Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alžbeta Mátyásová. 
2.) Vedením zápisnice starostka poverila Bernadett Dobošovú, pracovníčku obecného úradu a 
overovateľmi zápisnice Patríciu Zelenákovú a Angelu Fučkovú.
3.)Starostka obce dala na hlasovanie program zasadnutia a poslanci jednohlasne schválili. 
4.)Poslanci obecného zastupiteľstva po preštudovaní zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 22. 11. 2022 konštatovali, že uznesenia boli splnené.
5.)Starostka obce predložila pred obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
obce na rok 2023, ktoré poslanci preštudovali a brali na vedomie. 
6.)Pristúpilo sa k bodu schválenie rozpočtu obce na rok 2023 poslanci obecného zastupiteľstva po 
preštudovaní a prerokovaní jednohlasne schválili rozpočet na rok 2023 a viacročný rozpočet na rok 
2024 – 2025. 
7.)Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 starostka obce odložila na ďalšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra. 
8.)Starostka obce predložila pred obecné zastupiteľstvo žiadosť od občana obce Ladislava Zelenáka,
ktorý žiada obecné zastupiteľstvo o zníženie sumy poplatku TKO. Obecné zastupiteľstvo danú 
žiadosť zamieta jednohlasne z dôvodu nespravodlivosti voči ostatným občanom a kvôli 
neschopnosti kontrolovať znížený počet vývozu TKO. Ďalšia žiadosť bola od Mgr. Adriána Baláža 
ohľadom odkúpenia časti pozemku. Menovaný je vlastníkom pozemku na parc. č. C KN 259/2, 
záhrada, ktorá sa nachádza pri parc. č. 262/1, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Pavlovo ktorým je 
vlastníkom obec. Žiadateľ má záujem odkúpiť časť z pozemku o výmere 38 m2. Pán J. Kováč a A. 
Lipán boli od začiatku proti tomuto návrhu, nakoľko si myslia, že obec by nemala svoj majetok 
rozpredať. Ostatní poslanci súhlasili s návrhom s odôvodnením, že sa jedná o pomerne malú časť 
pozemku, ktorú nie je možné využiť účelovo. Starostka obce dala hlasovať danú žiadosť za boli 4 
poslanci P. Zelenáková, A. Fučková, A. Želenáková, PhDr. V. Horóckyová, MPH, a proti boli J. 
Kováč a A. Lipán. 
9.)Ďalší bod programu bolo schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Dodatok 
obsahuje zmenu poplatku TKO a to zvýšenie o 1 € / osoba na rok, zvýšenie sa navrhuje kvôli 
zvyšovaniu cien za vývoz TKO. Poslanci daný dodatok jednohlasne schválili.
10.)Starostka obce dala preštudovať VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v 
školských zariadeniach zriadených obcou. Dané VZN bolo potrebné upraviť a zvýšiť výšku 
príspevku v školskej jedálni kvôli zvyšujúcim sa cenám energií a surovín. Poslanci po preštudovaní 
daného VZN jednohlasne schválili. 
11.)Pristúpilo sa k schváleniu návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Daný 
návrh bol vypracovaný so sumou 40€ za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pán J. Kováč 
apeloval na svojich kolegov a na starostku obce aby sa táto suma zvýšila na 50 € / zasadnutí. 
Poslanci po prerokovaní daných zásad o odmeňovaní s navýšenou sumou na 50 € / zasadnutie 
jednohlasne schvaľujú. 
12.)Ďalším bodom programu bolo schválenie platu starostu. Navrhlo sa aby hlasovanie prebehlo 
tajne.  Po tajnom hlasovaní sa poslanci zhodli na navýšení platu starostu o 46 %, ktoré schválili 
jednohlasne. 
13.)Pristúpilo sa k vymenovaniu zástupcu starostu obce. Starostka obce po dôkladnom zvážení sa 
rozhodla, že na základe prejavenej dôvery na voľbách najvyšší počet hlasov získala Annamária 
Želenáková preto ju menuje za zástupcu starostu obce. A. Želenáková sa poďakovala za prejavenú 
dôveru a menovanie prijala. 
14.)Ďalším bodom programu bolo prejednanie oslavy úctu k starším a vianočného plesu. Starostka 
obce navrhla v rámci oslavy úcty k starším, ktorá by sa uskutočnila 16. 12. 2022 so začiatkom o 
15:00 hodine, aby jubilanti 70, 80 a 90 rokov boli obdarovaný hrnčekom s menom a vekom 
jubilanta. Ďalej navrhla aby najstaršia občianka a najstarší občan boli obdarovaný darčekovým 



košom. Zúčastnený a nezúčastnený budú rovnako obdarovaný malou pozornosťou. Ako súčasťou 
oslavy by bolo pohostenie zúčastnených: večera misa pre štyroch a zákusok. Program by bol 
nasledovný: vystúpenie detí z MŠ, detí a dospelých z obce s básňami a spevmi, vystúpenie kapely z 
Gymnázia Kráľovský Chlmec a  tanečné vystúpenie žiakov ZŠ Somotor. O zábavu by sa postaral 
hudobník Tibor Šikora, ktorý z oslovených hudobníkov ponúkol najnižšiu cenu a to 100 € / večer. 
Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo o pripomienky k oslave. Poslanci obecného 
zastupiteľstva jednohlasne súhlasia a schvaľujú návrhy. 
Ďalej navrhla o usporiadanie dobročinnej vianočnej akcie dňa 20. 12. 2022 pre Zille Mátyás s 
cieľom prispieť jej na rehabilitáciu. Súčasťou by boli rôzne vystúpenia detí z obce a z okolitých 
obcí, hudobné vystúpenia, živý betlehem. Súčasťou večera by bol dobročinný vianočný trh kde by 
návštevníci podujatia mohli zakúpiť za symbolickú cenu ponúknuté ručne vyrábané medovníky, 
dekorácie a rôzne ponúknuté veci od dobrosrdečných ľudí. Celkový príjem z večera by bol 
odovzdaný Zille Mátyás. Ako občerstvenie by bola ponúknutá kapustnica. Starostka obce požiadala 
obecné zastupiteľstvo o pripomienky k dobročinnej akcii. Poslanci obecného zastupiteľstva 
jednohlasne súhlasia a schvaľujú návrhy.
Posledným návrhom starostky obce je usporiadanie vianočného plesu z ktorej príjem by bol použitý 
na rekonštrukciu kuchyne kultúrneho domu. O zábavu by sa postaral hudobník DJ Itya, ktorý z 
oslovených hudobníkov ponúkol najnižšiu cenu a to 150 € / večer. Cena vstupenky by bola 10 € 
ktorá by zahrňovala varené víno, kávu, a jednu tombolu. Ples by sa uskutočnil 25. 12. 2022. 
Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo o pripomienky k vianočnému plesu. Poslanci 
obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasia a schvaľujú návrhy. Zároveň starostka obce pozvala 
poslancov obecného zastupiteľstva na spomenuté oslavy a poprosila ich o súčinnosť pri zrealizovaní
daných podujatí. 
15.) Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila. 
            
Zapísala: Bernadett Dobošová



Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 12 .12. 2022

Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii

Uznesenie č. 7/2022
schvaľuje
program zasadnutia

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

Uznesenie č. 8/2022
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2023 a na roky 2024 - 2025

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1  Š. Zselenák                                                                                   
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................
Uznesenie č. 9/2022
A: schvaľuje
rozpočet obce na rok 2023 
Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:



Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

B: berie na vedomie
viacročný rozpočet obce na roky 2024 - 2025 
Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

Uznesenie č. 10/2022
 A: neschvaľuje
žiadosť Ladislava Zelenáka o zníženie sumy poplatku TKO

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

 B: schvaľuje
žiadosť Mgr. Adriana Baláža o odkúpenie časti pozemku a to parcela č. 262/1, zastavané plochy a 
nádvoria, k. ú. Pavlovo o výmere 38 m2 zapísanej na LV 380

Hlasovanie:
Za: 4 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH,  P. Zelenáková, 

A. Želenáková

Proti: 2 J. Kováč, A. Lipán

Zdržal sa:



Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

Uznesenie č. 11/2022
schvaľuje
 dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

Uznesenie č. 12/2022
schvaľuje
 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

Uznesenie č. 13/2022
schvaľuje
 navýšenie platu starostu o 46%

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková



Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

Uznesenie č. 14/2022
berie na vedomie 
vymenovanie zástupcu starostu obce a to Annamáriu Želenákovú

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

Uznesenie č. 14/2022
A: schvaľuje
usporiadanie oslavy úcta k starším dňa 16. 12. 2022

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

B: schvaľuje
usporiadanie dobročinnej akcie pre Zille Mátyás dňa 20. 12. 2022

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková



Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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

C: schvaľuje
usporiadanie vianočného plesu dňa 25. 12. 2022

Hlasovanie:
Za: 6 A. Fučková,  PhDr. V. Horóckyová, MPH, J. Kováč, A. Lipán, 

P. Zelenáková, A. Želenáková

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 1 Š. Zselenák
 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

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


