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Zápisnica 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšné Nemecké konaného dňa 06. 04. 

2022 o 18.00 h na Obecnom úrade vo Vyšnom Nemeckom 

Prítomní: 

1. Peter Zuza – starosta obce, 

 

2. Ján Zuza – zástupca starostu obce, 

3. Jozef Biro, 

4. Ján Jenčík 

5. Vladimír Šašík, 

6. Lukáš Trusa, 

7. Ing. Mária Kirilová – hl.kontrolorka 

 

Ospravedlnený: 

 0. 

 

 

1. Otvorenie: 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, za dodržania protipandemických opatrení, otvoril 

starosta obce a privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Konštatoval, že sú 

prítomní štyria z piatich poslancov, teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 

2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

 Starosta predložil na schválenie program zasadnutia. Návrh programu, poslanci 

obecného zastupiteľstva, Uznesením č. 1-01/2022, schválili bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných. 

 

Uznesením č. 1-02/2022, ktoré bolo schválené hlasmi všetkých prítomných boli: 

 

za overovateľov určení:  Jozef Biro a  

     Vladimír Šašík, 

 

za zapisovateľa určená:  Ing. Mária Kirilová.

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení: 
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Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

vykonal zástupca starosta obce. Konštatoval, že na poslednom Obecnom zastupiteľstve nebola 

uložená žiadna úloha. Poslanci obecného zastupiteľstva, Uznesením č. 1-03/2022, kontrolu 

plnenia uznesení vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných.  

 

 

4. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za rok  2021 – 

predloženie: 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o výsledku finančnej kontroly za rok 2021. 

Poslanci obecného zastupiteľstva, Správu, Uznesením č. 1-04/2022 vzali na vedomie, bez 

pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok  2021 – predloženie: 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2021, ktorú vypracovala. Poslanci obecného 

zastupiteľstva, Správu, Uznesením č. 1-05/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných. 

 

 

6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022  – návrh: 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným poslancom návrh Plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022, ktorý poslanci obecného zastupiteľstva, 

Uznesením č. 1-06/2022 schválili, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

7. Rôzne: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v súvislosti s pomocou pre 

odídencov z Ukrajiny obci boli poskytnuté viaceré finančné dary a to konkrétne: 

A) od mimovládnej neziskovej organizácie Človek v ohrození, bol poskytnutý 

peňažný dar vo výške 50 000,- €, ktorý nie je viazaný na žiadny konkrétny účel, 

ale ktorého použitie je na uvážení starostu. Poslanci Obecného zastupiteľstva, túto 

informáciu, Uznesením č. 1-07/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných a zároveň schválili použitie dotácie na výstavbu detského 

ihriska. 

B) od Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), bol obci poskytnutý peňažný dar vo 

výške 25 000,- €, ktorý nie je viazaný na žiadny konkrétny účel, ale ktorého 

použitie je na uvážení starostu. Poslanci Obecného zastupiteľstva, túto informáciu, 
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Uznesením č. 1-08/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých 

prítomných. 

C) od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny bol obci poskytnutý peňažný dar vo 

výške 15 000,- €, ktorý je viazaný na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny. 

Tento peňažný dar bol schválený, ale doposiaľ na účet obce nepripísaný. Poslanci 

Obecného zastupiteľstva, túto informáciu, Uznesením č. 1-09/2022 vzali na 

vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

D) od poisťovne Generali bol obci poskytnutý peňažný dar vo výške 1 500,- €, ktorý 

je účelovo viazaný na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny a ktorý bol 

poukázaný vo forme poukážok v hodnote 10,- € jedna poukážka. Poslanci 

Obecného zastupiteľstva, túto informáciu, Uznesením č. 1-10/2022 vzali na 

vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

E) od Nadácie SPP bol obci poskytnutý peňažný dar vo výške 8 000,- €, ktorý je 

účelovo viazaný na nákup zariadenia a náradia podľa potreby obce, ale doposiaľ na 

účet obce nepripísaný. Poslanci Obecného zastupiteľstva, túto informáciu, 

Uznesením č. 1-11/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých 

prítomných. 

F) od Nadácie Slovenskej sporiteľne bol obci poskytnutý peňažný dar vo výške 5 

000,- €, ktorý je účelovo viazaný ako príspevok na poskytnutie sociálnej pomoci 

prostredníctvom projektu Humanitárna pomoc pre odídencov z Ukrajiny, ale 

doposiaľ na účet obce nepripísaný. Poslanci Obecného zastupiteľstva, túto 

informáciu, Uznesením č. 1-12/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných. 

G) Starosta obce v tomto bode ďalej oboznámil prítomných poslancov s informáciou, 

že obec v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine zakúpila vyhrievaný stan 

s vyhrievanou podlahou a generátorom, 2 x WC, pisoár, 3x batérie v sume 17 000,- 

€, pričom uvedenú sumu obec požiadala preplatiť Krízový odbor OÚ MV SR 

Sobrance. Obec na vlastné náklady zakúpila chladničku a mikrovlnnú rúru. 

Poslanci Obecného zastupiteľstva, túto informáciu, Uznesením č. 1-13/2022 vzali 

na vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

H) Starosta obce v tomto bode ďalej informoval prítomných poslancov, že obec 

v najbližšej dobe začne s výstavbou projektu detského ihriska v zmysle nájomnej 

zmluvy schválenej Uznesením 1-13/2021 zo dňa 16.04.2021, a to z vlastných 

finančných prostriedkov. Suma na výstavbu ihriska sa v súčasnosti navýšila 

z predpokladaných 18 500 ,- € na 21 500 ,- €, pričom suma vo výške 18 500,- € by 

mala byť obci refundovaná z dotácie Miestnej akčnej skupiny (MASKY) 

Sobrance. Poslanci Obecného zastupiteľstva, túto informáciu, Uznesením č. 1-

14/2022 vzali na vedomie a zároveň schválili výstavbu projektu, bez 

pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

I) Starosta obce v tomto bode nakoniec informoval prítomných poslancov, že na 

prívesnom vozíku, ktorý je majetkom obce a ktorý obec intenzívne využíva dal 

vykonať opravu a kontrolu STK. Poslanci Obecného zastupiteľstva, túto 

informáciu, Uznesením č. 1-15/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi 
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všetkých prítomných. Starosta ďalej oboznámil prítomných poslancov 

prejednávaný . 

 

 

8. Diskusia: 

 

Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. 

 

 

9. Záver: 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za 

účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Peter Zuza   ...................................... 

 

 

Overovatelia:  Jozef Biro   ...................................... 

 

   Vladimír Šašík  ...................................... 

 

 

Zapisovateľ:   Ing. Mária Kirilová  ....................................... 


