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Zápisnica 8/2022 

 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 21.novembra 2022 
v budove Obecného úradu Malé Dvorníky 

 
 
             Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
            Program :  
 

    1/  Otvorenie – Megnyitó 
  2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zasadnutia - Az ülés     
       jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek  jóváhagyása 

3/  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí – A helyhatósági   
         választások eredményeinek  ismertetése 

4/  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií – Újonnan  
          megválasztott polgármester eskütétele és a  rangi jelvény átvétele 

5/  Zloženie sľubu novozvolených  poslancov obecného zastupiteľstva – A  
          képviselőtestület  újonnan megválasztott   tagjainak eskütétele 

6/  Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným  
           poslancom obecného zastupiteľstva - A megválasztásról szóló bizonylat átadása       
           az  újonnan megválasztott polgármesternek és a   képviselőtestület    újonnan   
           megválasztott tagjainak 

7/  Slávnostný prejav starostu obce – A polgármester ünnepi beszéde 
8/  Schválenie ďalších bodov zasadnutia - Az ülés további napirendi pontjainak  

                 elfogadása 
            9/  Osobný návrh na vykonanie úloh určených v zákone SNR č. 369/1990 par. 12  
          / voľba poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného    
            zastupiteľstva / – Személyi javaslat a SZNT  369/1990 számú törvényének 12.     
            paragrafusában meghatározott jogkörök ellátására / a képviselőtestületi tag     
            megválasztása, aki  jogosult összehívni a képviselőtestületet és vezetni a testületi   
            ülést / 
          10/  Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného    

             záujmu,voľba jej predsedu a členov - Javaslat a képviselőtestület        
              közérdekvédelmi bizottságának megalakítására, az elnök és a bizottsági tagok 
                  megválasztása 
          11/  Návrh na určenie platu starostu – Javaslat a polgármester fizetésének        

             meghatározására 
          12/  Diskusia - Vita 
 
 
 
 
 



K bodu č. 1 Rokovanie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva vo volebnom 
období 2022-2026 otvoril  a viedol poverený zástupca starostu obce 
Ladislav Pálffy,  privítal na ňom prítomných, oboznámil ich 
s programom a konštatoval, že rokovanie je schopné uznášania, 
nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov zvolených do 
obecného zastupiteľstva. 

 
 Predsedajúci konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 7 z 8 poslancov 

predchádzajúceho volebného obdobia, ktorí môžu hlasovať za 
schválenie návrhu programu. Predsedajúci dal o návrhu hlasovať 
a hlasovali nasledovne: 

   Hlasovalo :       7 poslancov         Za: 7        Proti : 0       Zdržali sa: 0 

 

Program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu č. 2 Poverený zástupca starostu obce po otvorení zasadnutia určil za zapisovateľku 

zápisnice Gabrielu Baloghovú a za overovateľov zápisnice Gabriela Marczella 
a Attilu Méryho. 

    
    
K bodu č. 3 Predsedníčka miestnej volebnej komisie, Mgr. Anikó Orbánová  

oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 
obce Malé Dvorníky, konštatovala, že zápisnicu podpísalo všetkých 5 
členov volebnej komisie.   

 V obci Malé Dvorníky účasť na volbách bola 73,86 %. Počet 
zapísaných voličov do zoznamu voličov je 987. Novozvolený starosta 
dostal 331 platných hlasov. Jednotliví poslanci obecného zastupiteľstva 
dostali platné hlasy nasledovne: 

 Marczell Zoltán   443  platných hlasov 
 Marczell Gabriel   405  platných hlasov 
 Ing. Kiss Štefan   400  platných hlasov 
 Madarász Peter   384  platných hlasov 
 JUDr. Dávid Kaščák, PhD.   346  platných hlasov 
 Szabó Tibor    307  platných hlasov 
 Méry Attila    266  platných hlasov 
    
K bodu č. 4  Po informácií o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí  
   predsedníčka miestnej volebnej komisie vyzvala Ladislava  
   Pálffyho vo voľbách do orgánov samosprávy obce    
   novozvoleného starostu obce, aby zložil zákonom predpísaný  
   sľub starostu obce a svojim podpisom ho potvrdil. Predsedníčka  
   miestnej volebnej komisie zablahoželala novozvolenému   
   starostovi obce.   Starosta obce pri vedení tohoto slavnostného  
   rokovania obecného zastupiteľstva používal insignie. Ladislavom  
   Pálffym novozvoleným starostom podpísaný zákonom  
                                   predpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
K bodu č. 5 Po zložení sľubu novozvoleného starostu nasledovalo zloženie sľubu 

poslancov obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta prečítal 



zákonom  predpísaný sľub obecného zastupiteľstva a poslanci zvolení 
vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 29.10.2022 odpovedali 
„sľubujem“. Svoj sľub potvrdili svojim podpisom pod text sľubu. 
Starosta zablahoželal novozvoleným poslancom.  

 Novozvolenými poslancami podpísaný zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
K bodu č. 6  Po zložení sľubu predsedníčka miestnej volebnej komisie    
   odovzdala novozvolenému starostovi a novým poslancom   
   obecného zastupiteľstva Osvedčenie o zvolení za starostu obce  
   Malé Dvorníky a osvedčenia o zvolení za poslanca obecného  
   zastupiteľstva. 
 
K bodu č. 7  Po vykonaní sľubu a odovzdaní osvedčení novozvolený starosta  
   predniesol krátky príhovor, poďakoval sa odchádzajúcemu OZ za  
   jeho prácu v predchádzajúcom volebnom období. Na záver  
   príhovoru poprial všetkým zdravie a vzájomné porozumenie.  
 
K bodu č. 8  Zasadnutie pokračovalo schválením ďalších bodov zasadnutia,  
   ktoré boli jednohlasne schválené. 
   Hlasovalo :      7 poslancov        Za: 7     Proti : 0    Zdržali sa: 0 

 
 
K bodu č. 9  Obecné zastupiteľstvo prejednalo osobný návrh na vykonanie  
   úloh určených v zákone SNR č. 369/1990 par.12  tj.  voľbu  
   poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie  
   obecného  zastupiteľstva.  
   Po prerokovaní OZ poveruje poslanca Tibor Szabó na vykonanie  
   úloh určených v zákone SNR č. 369/1990 par.12  zvolávať a  
   viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
   Hlasovalo :      7 poslancov         Za: 7    Proti : 0    Zdržali sa: 0 

       
K bodu č. 10  Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo zriadenie komisie   obecného  
   zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu a voľbu jeho   
   predsedu a členov.  Po prerokovaní  Obecné zastupiteľstvo za  
   predsedu komisie zvolilo JUDr. Dávida Kaščáka, PhD. a za  
   členov Tibora Szabóa a Attilu Méryho. 
   Hlasovalo :   7 poslancov        Za: 8        Proti : 0    Zdržali sa: 0 

 
K bodu č. 11  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a po prerokovaní  schválilo  
   plat starostu obce, ktorý je vypočítaný nasledovne :  
 
   - plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy     
   zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov  
   ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny  rok a násobku  2,20  / podľa  
   počtu obyvateľov obce/.  
 
 



 
   Takto stanovený plat starostu predstavuje jeho minimálnu    

výšku, ku ktorej obecné zastupiteľstvo schválilo    
mesačnú odmenu vo výške 40% z jeho základného platu.   

    
   Hlasovalo :        7 poslancov       Za: 6      Proti :0  Zdržali sa: 1 

   
 

Program zasadnutia bol vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným 
za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
V Malých Dvorníkoch, 21.11.2022 

          
 
 
         Ladislav Pálffy 

       starosta obce 
 
 
Zapísala: Baloghová G. 
Overovatelia: Marczell Gabriel 
                       Méry Attila 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
 

                                z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
             obce Malé Dvorníky  zo dňa 21.11.2022 
 
 Uznesenie č. 1 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Malých Dvorníkoch 
 
 A.   b e r i e   n a   v e d o m i e  

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 
3. správu o overení platnosti  voľby starostu obce a poslancov Obecného     
    zastupiteľstva 

 
B. k o n š t a t u j e,  ž e 

 
        1.  novozvolený starosta obce Ladislav Pálffy zložil zákonom   

             predpísaný  sľub starostu obce Malé Dvorníky 
 
                    2.  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  obce Malé Dvorníky zložili   
                         zákonom predpísaný  sľub  poslanca obecného zastupiteľstva : 
   JUDr. Kaščák Dávid, PhD. 
   Ing. Kiss Štefan 
   Madarász Peter 
    Marczell Gabriel 
    Marczell Zoltán 
    Méry Attila 
   Szabó  Tibor 
 
 
 Uznesenie č. 2 
 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Tibor Szabó zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

 
 Uznesenie č. 3 
 
           Obecné zastupiteľstvo v Malých Dvorníkoch 
 
 A. zriaďuje komisiu pre ochranu verejného záujmu 
 B. volí  
 a) predsedu komisie poslanca JUDr. Dávid Kaščák, PhD. 
 b) členov komisie: poslancov Gabriel Marczell, Attila Méry 
  
  
 
 



 
 
 

Uznesenie č. 4 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Malých Dvorníkoch 
 
 určuje 
  

- základný plat starostu, ktorý  je súčinom priemernej mesačnej mzdy     
 zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov    
 ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny  rok a násobku  2,20  / podľa    
 počtu obyvateľov obce / a  

 
schvaľuje 
 
na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 2.veta zákona číslo 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 40 %. 
 

  
    
      
 
 V Malých Dvorníkoch, dňa 21.11.2022                  
            
  
 
 
           Ladislav Pálffy 
              starosta 
  


