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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšné Nemecké konaného 

dňa 27. 11. 2022 o 14.00 h na Obecnom úrade vo Vyšnom Nemeckom 

Prítomní: 

1. Peter Zuza – starosta obce, 

 

2. Jozef Biro, 

3. Tomáš Kulík, 

4. Beáta Teličáková, 

5. Lukáš Trusa, 

6. Ján Zuza 

 

Ospravedlnený: 

0 

 

1. Otvorenie: 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce a privítal prítomných 

poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní všetci novozvolení 

poslanci, teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

 Uznesením č. 5-01/2022, ktoré bolo schválené hlasmi všetkých prítomných boli: 

 

za overovateľov určení:  Jozef Biro a  

     Lukáš Trusa, 

 

za zapisovateľa určená:  Beáta Teličáková.

 

 

3. K oznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a zloženiu sľubov: 

 

Starosta obce vyzval podpredsedníčku miestnej volebnej komisie (predsedníčka 

miestnej volebnej komisie Simonu Teličákovú bola v tom čase odcestovaná mimo SR), aby 

prítomných poslancov oboznámila s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 

29.10.2022. Podpredsedníčka miestnej volebnej komisie, Kristína Zuzová, oboznámila 

prítomných s výsledkami volieb a súčasne odovzdala novozvolenému starostovi 

a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. Následne novozvolený starosta 

http://www.obecvysnenemecke.dcom.sk/
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a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub, všetci bez výhrad. Poslanci 

obecného zastupiteľstva výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, 

Uznesením č. 5-02/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných 

a súčasne konštatovali, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných, že novozvolený 

starosta a novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.  

 

 

4. Schválenie programu: 

 

 Starosta predložil na schválenie program zasadnutia. Návrh programu, poslanci 

obecného zastupiteľstva, Uznesením č. 5-03/2022, schválili bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných. 

 

  

5. K návrhu na poverenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podľa ust. § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 

veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení – predloženie: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s potrebou poveriť poslanca, ktorý 

bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa ust. § 12 ods. 2 prvá veta, 

ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

v citovaných zákonom vymedzených situáciách, Uznesením č. 5-04/2022 poverili poslanca 

Tomáša Kulíka, a to bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných.  

 

 

6. Menovanie zástupcu starostu obce – predloženie: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ustanovení o zastupovaní starostu 

a v zmysle ust. § 13b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zastupovaním poveril poslanca 

Jána Zuzu, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet platných hlasov. Poslanci obecného 

zastupiteľstva, poverenie zastupovaním starostu, Uznesením č. 5-05/2022 vzali na vedomie, 

bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov a členov  – návrh: 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zriadenie komisií obecného 

zastupiteľstva. Konštatoval, že doteraz, v predchádzajúcom volebnom období boli zriadené 3 

komisie, oboznámil ich s náplňou ich práce a ich členmi a navrhol ich tak ponechať aj 

v novom volebnom období.  
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Poslanci tento návrh starostu prerokovali a Uznesením č. 5-06/2022, bez pripomienok, 

hlasmi všetkých prítomných:  

 

A) zriadili komisie a to: 

1. Komisia pre šport a kultúru 

2. Komisia pre verejný poriadok a na vybavovanie sťažností, 

3. Komisia pre pomoc v oblasti práva, dopravy a obchodu. 

 

B) určili náplň ich práce a to: 

1. Komisia pre šport a kultúru – vytvára podmienky pre rozvoj kultúry a športu v obci, 

rozvíja a koordinuje kultúrne a športové aktivity v obci. 

2. Komisia pre verejný poriadok a na vybavovanie sťažností – spolupôsobí pri kontrole 

dodržiavania verejného poriadku v obci a pri ochrane majetku obce, sleduje stav 

verejného poriadku v obci, výskytu priestupkov, kriminality a navrhuje riešenia na 

zamedzenie protiprávnej činnosti v obci. Prešetruje a vybavuje sťažnosti proti 

činnosti hlavného kontrolóra, starostu obce, jednotlivých poslancov obecného 

zastupiteľstva. Rieši sťažnosti občanov a navrhuje pokuty za priestupky v rámci 

sťažností občanov. 

3. Komisia pre pomoc v oblasti práva, dopravy a obchodu – vypracováva právne analýzy 

a vykonáva poradenstvo v uvedených oblastiach v rámci samosprávy. 

 

C) zvolili predsedov a ich členov a to: 

1. Komisia pre šport a kultúru 

a) predsedu komisie: Tomáš Kulík, 

b) členov komisie:   

a. poslancov: Ján Zuza, 

b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Patrik Vaľko. 

2. Komisia pre verejný poriadok a na vybavovanie sťažností 

a)  predsedu komisie: Lukáš Trusa, 

b)  členov komisie:   

a. poslancov: Ján Zuza, 

b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Róbert Teličák. 

3. Komisia pre pomoc v oblasti práva, dopravy a obchodu 

a) predsedu komisie: Beáta Teličáková, 

b) členov komisie:   

a. poslancov: Jozef Biro 

b. odborníkov z radov iných osôb: JUDr. Ing. František Demčík 
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8. Určenie mesačného platu starostovi obce – návrh: 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou určenia platu 

starostu v súlade s Uznesením OZ č. 2-09/2022, ktorým poslanci obecného zastupiteľstva dňa 

24.06.2022 určili rozsah výkonu funkcie starostu, na volebné obdobie 2022 – 2026, na plný 

úväzok. Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom, že starostovi obce sa určuje plat podľa 

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

miest v znení neskorších predpisov. V zmysle ust. § 3 cit. zákona starostovi patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65, teda 

1211 x 1,65 = 1998,15 €. Prítomní poslanci rozhodli, že starostovi zvýšia základný plat o 30% 

tak, ako mal doteraz, čiže 1998,15 + 30% = 1998,15 + 599,445 = 2597,59 €, zaokrúhlene na 

celé euro nahor 2 598,- €. 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výšku platu starostu a Uznesením č. 5-07/2022, 

bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných schválili starostovi plat vo výške 2 598,- €. 

 

 

9. Zriadenie a schválenie členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov a voľbe jej členov – návrh: 

 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou zriadenia 

komisie podľa čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, čiže jedná sa o komisiu, ktorej starosta podáva raz ročne 

oznámenie o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomerov a navrhol, aby 

členmi takejto komisie boli všetci poslanci. Poslanci tento návrh starostu prerokovali a 

Uznesením č. 5-08/2022, schválili, bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných, že členmi 

tejto komisie budú všetci poslanci. 

 

 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025 – 

schválenie návrhu a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na 

roky 2021- 2023: 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2023 a 

návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 a súčasne s tým aj stanovisko hlavnej 

kontrolórky k uvedeným návrhom. Prítomní poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhom rozpočtov Uznesením č. 5-09/2022 vzali na vedomie, bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných a zároveň schválili návrh rozpočtu obce Vyšné Nemecké na rok 2023 

a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 - 2025, bez pripomienok, hlasmi všetkých 

prítomných poslancov.  
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11. Schválenie inventarizačnej komisie – návrh: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že ku koncu roka treba vykonať 

inventarizáciu majetku obce a navrhol, aby členmi inventarizačnej komisie bola 

zamestnankyňa obecného úradu p. Záhorčáková a dvaja poslanci obecného zastupiteľstva. 

Poslanci Obecného zastupiteľstva návrh prerokovali a Uznesením č. 5-10/2022, schválili 

inventarizačnú komisiu v zložení Anna Záhorčáková, Lukáš Trusa a Ján Zuza, bez 

pripomienok, hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

10. Rôzne: 

 

 

A) V tomto bode bola prejednávaná akcia na Mikuláša, pričom bolo dohodnuté, že 

odovzdávanie balíčkov pre detí sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu 

obecného úradu v spolupráci s miestnym farárom. Poslanci obecného 

zastupiteľstva súhlasili s prípravou akcie Mikuláša, a Uznesením č. 5-11/2022 

schválili nákup mikulášskych balíčkov pre maloletých obyvateľov obce v počte 27 

ks za max. cenu 10,- za jeden balíček, dokopy za 270,- €, bez pripomienok, hlasmi 

všetkých prítomných. 

 

B) Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o tom, že obyvatelia obce, 

po poslednej spoločenskej akcii, ktorá sa konala na obecnom úrade, prejavili 

záujem a požiadali ho o zorganizovanie spoločenskej akcie ja na Silvestra. 

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s prípravou takejto akcie  a Uznesením 

č. 5-12/2022 schválili vyčlenenie finančných prostriedkov na pripravovanú akciu, 

ktorá sa uskutoční na Silvestra, 31.12.2022, na obecnom úrade Vyšné Nemecké vo 

výške 300,-€. 

 

 

11. Diskusia: 

 

V tomto bode poslanec Ján Zuza začal debatu o vytvorení nových hrobových miest na 

cintoríne, vybudovaní chodníka na ktorý by sa umiestňovali hrobové kamene. Poslanci sa 

zhodli, že vykonanú obhliadku miesta, vykonajú pohovory s miestnym obyvateľstvom a tak 

rozhodnú o ďalšom postupe. Diskusia prebiehala aj počas jednotlivých bodov programu.  

 

 

12. Záver: 

 

Na záver starosta obce poďakoval novozvoleným poslancom za účasť a zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 
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Starosta obce:  Peter Zuza   ...................................... 

 

 

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

 

   Lukáš Trusa   ...................................... 

 

 

Zapisovateľ:   Beáta Teličáková  ....................................... 


