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          00326011 

 

Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšné Nemecké konaného dňa 24. 06. 

2022 o 18.00 h na Obecnom úrade vo Vyšnom Nemeckom 

Prítomní: 

1. Peter Zuza – starosta obce, 

 

2. Ján Zuza – zástupca starostu obce, 

3. Ján Jenčík 

4. Lukáš Trusa, 

5. Ing. Mária Kirilová – hl. kontrolórka. 

 

Ospravedlnený: 

 1. Jozef Biro 

 2. Vladimír Šašík 

 

 

1. Otvorenie: 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce a privítal prítomných 

poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní traja 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. 2-01/2022, schválili bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných. 

 

Uznesením č. 2-02/2022, ktoré bolo schválené hlasmi všetkých prítomných boli: 

 

za overovateľov určení:  Ján Jenčík a  

     Ján Zuza, 

 

za zapisovateľa určená:  Ing. Mária Kirilová.

 

 

 

 

 

http://www.obecvysnenemecke.dcom.sk/
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3. Kontrola plnenia uznesení: 

 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

vykonal zástupca starostu obce. Konštatoval, že na poslednom Obecnom zastupiteľstve 

nebola uložená žiadna úloha. Poslanci obecného zastupiteľstva, Uznesením č. 2-03/2022, 

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

 

 

4. Záverečný účet obce za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 

účtu – predloženie: 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom záverečný účet obce a hlavná 

kontrolórka obce odprezentovala k nemu svoje stanovisko. Poslanci obecného zastupiteľstva 

záverečný účet prejednali a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Uznesením č. 

2-04/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných a súčasne 

schválili, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných záverečný účet obce za rok 2021 

a zároveň použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, vo výške 2 371,32 €, na tvorbu 

rezervného fondu.  

 

 

5. Individuálna výročná správa obce a správa nezávislého audítora – predloženie: 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom individuálnu výročnú správu obce 

a súčasne aj správu nezávislého audítora. Poslanci obecného zastupiteľstva, výročnú správu 

a súčasne správu audítora, Uznesením č. 2-05/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, 

hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022  – návrh: 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným poslancom návrh Plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022, ktorý poslanci obecného zastupiteľstva, 

Uznesením č. 2-06/2022 schválili, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 – návrh: 

 

Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 1, ktorý poslanci obecného 

zastupiteľstva, Uznesením č. 2-07/2022 schválili, bez pripomienok, hlasmi všetkých 

prítomných. 
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8. Počet volebných obvodov pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy obcí a počet 

poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie  2022 - 2026 – návrh: 

 

Starosta obce prítomným poslancom navrhol určiť jeden volebný obvod s počtom 

piatich poslancov tak, ako to bolo aj doposiaľ. Tento návrh poslanci obecného zastupiteľstva, 

Uznesením č. 2-08/2022 schválili, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných, takže pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí sa určuje jeden volebný obvod s počtom poslaneckých 

mandátov päť. 

 

 

9. Úväzok starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie 2022 - 2026  – návrh: 

 

Podľa ust. § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred 

voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Starosta obce prítomným 

poslancom navrhol určiť rozsah výkonu funkcie starostu, na volebné obdobie 2022 – 2026, na 

plný úväzok. Tento návrh poslanci obecného zastupiteľstva, Uznesením č. 2-09/2022 

schválili, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

10. Rôzne: 

 

A) Starosta obce informoval prítomných poslancov o súdnom spore, kde žalovanou 

stranou je CSM STAV, s. r. o., že Okresný súd Michalovce na pojednávaní dňa 

17.05.2022 vyhlásil rozsudok, ktorým určil, že zmluvu o pôžičke zo dňa 

22.11.2006, ktorá tvorí exekučný titul, je absolútne neplatná. Po právoplatnosti 

tohto rozsudku obec podnikne ďalšie právne kroky na vymoženie bezdôvodného 

obohatenia žalovanej strany. Túto informáciu poslanci obecného zastupiteľstva, 

Uznesením č. 2-10/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých 

prítomných. 

 

B) V tomto bode ďalej starosta obce s prítomnými poslancami prejednali otvorenie 

novo vystavaného detského ihriska. Zhodli sa na dátume 16.07.2022 s tým, že 

starosta osloví policajtov a hasičov, aby predviedli deťom ukážky svojej práce. 

Zabezpečia sa detské atrakcie a to nafukovací hrad, cukrová vata a maľovanie na 

tvár a počas akcie sa bude variť a podávať guláš. Poslanci obecného zastupiteľstva 

na túto pripravovanú akciu, Uznesením č. 2-11/2022 schválili vyčleniť finančnú 

čiastku vo výške 1 500,- €, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 
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11. Diskusia: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so zlým technickým stavom obecného 

rozhlasu, s návrhom, že osloví vhodného dodávateľa o vypracovaní cenovej ponuky na 

splátkový kalendár v trvaní 2 rokov. Diskusia prebiehala aj počas jednotlivých bodov 

programu. 

 

12. Záver: 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke za 

účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

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

 

 

Overovatelia:  Ján Jenčík   ...................................... 

 

   Ján Zuza   ...................................... 

 

 

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


