
 

OBEC  HORNÉ MÝTO 
                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu  ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné 
Mýto, konaného dňa 28.11.2022  v   kultúrnom dome obce Horné Mýto. 
 
 
Prítomní: 
Starosta obce:  Andrej Puss,  novozvolený starosta obce Ernest Almási 
Členovia Obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Ostatní prítomní:  Mária Jakócziová, predseda miestnej volebnej komisie vo voľbách do  
samosprávy obcí  dňa 29. októbra 2022, Bc. Marta Klinerová, hlavný kontrolór obce,  Irena 
Malinaová, zapisovateľka,  obyvatelia obce.   
        
 
Program zasadnutia: 

1. Zahájenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Návrh programu 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

9. Určenie zástupcu starostu 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 12. ods.2,3,5a6 

11. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov, 

podpredsedov a ďalších členov komisií 

12. Schválenie platu starostu obce 

13. Diskusia 

14. Schválenie uznesenia 

15. Záver 

 

 



K bodu č.1/ 

Ustanovujúce zasadanie novozvoleného obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce 

Andrej Puss.  

 K bodu č. 2/ 

Starosta obce menoval za zapisovateľku  Irenu Malinaovú, zamestnankyňu obce . 

  

 K bodu č. 3/ 

Správu o priebehu a výsledkoch  volieb do  samosprávy obcí, konané 29. októbra 2022 

predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie, p. Mária Jakócziová. 

Vo voľbách do  samosprávy obcí v Hornom Mýte  sa zistili tieto výsledky: 

- počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov : 774 
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 517 
- počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce: 508 
- počet odovzdaných platných hlasov odovzdaných pre voľby do  obecného zastupiteľstva: 

509 
 

Podľa počtu odovzdaných platných hlasov sa starostom stal nezávislý kandidát na funkciu 

starostu obce Ernest Almási s počtom získaných platných hlasov 268. 

 

Podľa odovzdaných platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva získali mandát na 

funkciu poslanca obecného zastupiteľstva v Hornom Mýte nasledovní kandidáti: 

 

1. Norbert Novotný, nezávislý kandidát, s počtom platných  hlasov   304  

2. Mgr. Attila Almási, nezávislý kandidát, s počtom platných  hlasov  250 

3. Tomáš Almási, nezávislý kandidát, s počtom platných  hlasov   242 

4. Štefan Juhos, nezávislý kandidát, s počtom platných  hlasov   237 

5. PhDr. Eugen Milinszky, nezávislý kandidát, s počtom platných  hlasov  224 

6. Eduard Zalka, nezávislý kandidát, s počtom platných  hlasov   209 

7. Adrián Katona, nezávislý kandidát, s počtom platných  hlasov   197 

 

Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 

1. Oto Poloma, nezávislý kandidát, počet získaných platných hlasov  197  
2. Tibor Bertók, nezávislý kandidát, počet získaných platných hlasov  189 
3. Pavol Dosztig, nezávislý kandidát, počet získaných platných hlasov  165 
4. Zuzana Dosztigová, nezávislá kandidátka, počet získaných platných hlasov  158 
5. Tamás Mikóczy, nezávislý kandidát, počet získaných platných hlasov  148 
6. Lýdia Csehová, nezávislá kandidátka, počet získaných platných hlasov 120 



7. Vojtech Bugár, kandidát politickej strany Szövetség-
Magyarok.Nemzetiségek.Régiók/Aliancia-Maďari.Národnosti.Regióny, počet získaných 
platných hlasov         69 

  
 K bodu č. 4/ 

Novozvolený starosta obce  Ernest Almási zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce do 

rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie po  prečítaní sľubu  vyslovením slova „sľubujem“ 

a následným podpísaním textu sľubu na osobitnom liste. Podpísaný sľub je v prílohe tejto 

zápisnice. Po zložení sľubu novozvolený starosta obce prevzal insígnie obce od ustupujúceho 

starostu obce.  

 K bodu č. 5/ 

Novozvolení poslanci obce zložili zákonom predpísaný sľub v poradí podľa získaných platných 

hlasov vo voľbách do obecnej samosprávy do rúk starostu obce po  prečítaní sľubu,  

vyslovením slova „sľubujem“, a následným podpísaním textu sľubu na osobitnom liste. 

Podpísaný sľub je v prílohe tejto zápisnice. 

 K bodu č. 6/ 

Starosta obce poďakoval voličom za účasť vo voľbách do samosprávy a za odovzdané hlasy. 

Vyhlásil, že sa cíti zaviazaný všetkým voličom, jeho úrad bude vždy otvorený pred 

obyvateľmi. Usiluje sa o dobrú spoluprácu s poslancami v záujme rozvoja  obce. Tiež 

poďakoval ustupujúcemu starostovi  za prevedenú prácu.   

 K bodu č. 7/ 

Starosta obce  konštatoval, že z celkového počtu 7 novozvolených poslancov je prítomných          
5  poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 
  

Následne predložil návrh ďalšieho programu rokovania novozvoleného zastupiteľstva:  

8. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

9. Určenie zástupcu starostu 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 12. ods.2,3,5a6 

11. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov, 

podpredsedov a ďalších členov komisií 

12. Schválenie platu starostu obce 

13. Diskusia 

14. Schválenie uznesenia 

15. Záver 

Program rokovania bol poslancami jednohlasne schválený.  

Prítomní pri hlasovaní- 5 poslancov 

K bodu č. 8/ 



Starosta obce menoval za  overovateľov zápisnice poslancov Adriána Katonu a Attilu 

Almásiho. 

Návrhová komisia bola zvolená v zložení: Norbert Novotný a Tomáš Almási. 

 K bodu č. 9/ 

Za zástupcu starostu bol starostom obce menovaný p. Norbert Novotný, s nástupom do 

funkcie od 01.12.2022. 

K bodu č. 10/ 

Prítomní poslanci poverili zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanca 

Norberta Novotného.  Poslanec je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v prípade, ak zasadnutie nezvoláva starosta v zákonom predpísanej lehote. 

Prítomní pri hlasovaní- 5 poslancov 

Hlasovanie za: 5 poslancov 

 K bodu č. 11/ 

Starosta obce navrhol vytvoriť nasledovné odborné komisie: komisia pre výstavbu, financií 

a bytové hospodárstvo,  komisia pre šport a mládež ,  komisia pre kultúru a sociálne veci, 

komisia pre ochranu verejného záujmu.   

Poslancami boli vytvorené nasledovné komisie a boli zvolení predsedovia  jednotlivých 

komisií: 

1. komisia pre výstavbu, financií a bytové hospodárstvo – predseda Mgr. Attila Almási 
2. komisia pre šport a mládež - predseda Adrián Katona 
3. komisia pre kultúru a sociálne veci – predseda Norbert Novotný 
4. komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda Štefan Juhos 
 

Prítomní pri hlasovaní- 5 poslancov 

Hlasovanie za: 5 poslancov 

Predsedovia jednotlivých odborných komisií predložia návrh na členov  svojich  komisií 

v nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

K bodu č. 12/ 

Návrh na určenie platu starostu predniesol poslanec Norbert Novotný. Odporúčal obecnému 

zastupiteľstvo schváliť plat starostu obce  vypočítaný podľa § 3 ods.(1) Zákona NR SR                      

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest /ďalej len ako zákon/ , v znení neskorších predpisov t.j. vo výške 2217.- Eur s 

účinnosťou odo dňa nástupu do funkcie, teda  od 28. 11. 2022,  bez navýšenia podľa  § 4 

ods.(2)  uvedeného zákona. 

O návrhu poslanca sa nehlasovalo. V súlade s §4, ods .(3) zákona patrí starostovi plat  podľa 

§3, ods (1) zákona. 

 

  



 

K bodu č. 13/ 

V diskusii vystúpil ako jediný ustupujúci starosta, Andrej Puss.  Zablahoželal zvoleným 

poslancom a poprial im zodpovedný prístup k výkonu funkcie.  

 K bodu č. 14/ 

Prijaté uznesenia predniesol poslanec  Norbert Novotný. 
 

K bodu č. 14/ 

Na záver starosta obce  Ernest Almási  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie vyhlásil za 

ukončené. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

.......................................... 

Ernest Almási starosta obce  

 

overovatelia zápisnice:                     -------------------------------- --------------------------------  

     Adrián Katona                Mgr. Attila Almási  

 

 

 

 

 

Zapísala: Malinaová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z N E S E N I A 

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto 

konaného dňa 28.11.2022 
 
Uznesenie č. 1 zo dňa 28.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte  

a) schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
b) volí návrhovú komisiu v zložení: Norbert Novotný, Tomáš Almási 
c) určuje overovateľov zápisnice: Adrián Katona, Mgr. Attila Almási 

Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
        dňa:     .............................                                                       Ernest Almási                                                                                     
                                                                                                            starosta obce                                                                                                              
Uznesenie č. 2 zo dňa 28.11.2022 

A. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte berie na vedomie 

a) výsledky voľby starostu a volieb do zastupiteľstva obce v roku 2022 
b) vystúpenie novozvoleného starostu 

B. Konštatuje, že 
a) novozvolený starosta obce Ernest Almási zložil zákonom predpísaný sľub. 
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási 

Tomáš Almási , Štefan Juhos a Adrián Katona zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva. 
 

Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
     dňa:     .............................                                                               Ernest Almási                                                                                     
                                                                                                                 starosta obce                                                                                                               

 
 
Uznesenie č. 3 zo dňa 28.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte berie na vedomie 



menovanie poslanca Norberta Novotného za zástupcu starostu obce s nástupom do funkcie 
od 01.decembra 2022. 
Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
       dňa:     .............................                                                             Ernest Almási                                                                                     
                                                                                                                 starosta obce                                                                                                              
Uznesenie č. 4 zo dňa 28.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte poveruje 
poslanca  Norberta Novotného   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 o obecnom zriadení. 
 
Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
      dňa:     .............................                                                              Ernest Almási                                                                                     
                                                                                                                 starosta obce                                                                                                               

Uznesenie č. 5 zo dňa 28.11.2022 
A.  Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte zriadi  
komisiu pre výstavbu, financií a bytové hospodárstvo,  komisiu pre šport a mládež ,  komisiu 
pre kultúru a sociálne veci a komisiu pre ochranu verejného záujmu.   

B .  volí 
za predsedu komisie  
1. pre výstavbu, financií a bytové hospodárstvo  Mgr. Attilu Almásiho 
2. pre šport a mládež  Adriána Katonu 
3. pre kultúru a sociálne veci  Norberta Novotného 
4. pre ochranu verejného záujmu  Štefana Juhosa. 
Predsedovia jednotlivých odborných komisií predložia návrh na členov svojich  komisií 
v nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Prítomní: Norbert Novotný, Mgr. Attila Almási, Tomáš Almási, Štefan Juhos, 
Adrián Katona  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
      dňa:     .............................                                                              Ernest Almási                                                                                     
                                                                                                                 starosta obce                                                                                                               

 

 



 

 


