
U Z N E S E N I A   

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici, 

ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  

tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady. 

4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 1/XI/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolená starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová zložila zákonom predpísaný sľub 

    starostu obce 

2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  

Peter Andrejko, Ing. Katarína Bačová Ťukotová, Milan Čirip, Terézia Hrinčáková, Anna 

Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír 

Zambori. 

 

  

 

Návrhová komisia: Mgr. Marcela Stančíková       ………………………………. 

                                    

                                Terézia Hrinčáková               ……………………………… 

 

                                Peter Andrejko                       ………………………………. 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

                                                                                   Podpísala dňa: .............................               

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

- Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

 

 

Uznesenie č. 3/XI/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici 

 

A. s c h v a ľ u j e 

- program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  

 

B. volí návrhovú komisiu v zložení: 

 

I. Mgr. Marcela Stančíková, Terézia Hrinčáková, Peter Andrejko 

II. Ukladá návrhovej komisii 

a/ sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie 

b/ predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 

uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele. 

 

Celkový počet poslancov: 9 

Celkový počet prítomných poslancov: … 9  

 

Hlasovanie:  

Za: ….  6  

Peter Andrejko, Ing. Katgarína. Bačová Ťukotová, Milan Čirip, Terézia Hrinčáková, 

Anna Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan 

Šosták, Ľubomír Zambori 

Proti: ….........     0 

Zdržal sa: …..     3 

 

C. volí mandátovú komisiu v zložení: 

 

I. Ing. Katarína Bačová Ťukotová, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori 

II. Ukladá mandátovej komisii 

a/ overiť doklady o zložení sľubu novozvolenej starostky a novozvolených poslancoch, 

b/ zisti, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca, a to na 

základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, 

c/ podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva 

 

Celkový počet poslancov: 9 

Celkový počet prítomných poslancov: … 9  

 

Hlasovanie:  

Za: ….  6  

Peter Andrejko, Ing. Katarína. Bačová Ťukotová, Milan Čirip, Terézia Hrinčáková, 

Anna Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan 

Šosták, Ľubomír Zambori 

Proti: ….........     0 

Zdržal sa: …..     3 

 

 



d. volí volebnú komisiu v zložení: 

 

I.Anna Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Milan Čirip 

II. Ukladá volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade 

tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu 

o výsledku volieb. 

 

Celkový počet poslancov: 9 

Celkový počet prítomných poslancov: … 9  

 

Hlasovanie:  

Za: ….  6  

Peter Andrejko, Katarína Ing. Bačová Ťukotová, Milan Čirip, Terézia Hrinčáková, 

Anna Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan 

Šosták, Ľubomír Zambori 

Proti: ….........     0 

Zdržal sa: …..     3 

 

Návrhová komisia: Mgr. Marcela Stančíková       ………………………………. 

                                    

                                Terézia Hrinčáková               ……………………………… 

 

                                Peter Andrejko                       ………………………………. 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

                                                                                   Podpísala dňa: .............................             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

 zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

 a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov. 

Uznesenie č. 3/XI/2014 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici 

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e, 

že starostka poverila v zmysle § 13 b/ zastupovaním svojej osoby počas neprítomnosti alebo 

nespôsobilosti na výkon funkcie zástupcu a to Ľubomíra Zamboriho, ktorý ju bude zastupovať     

v rozsahu počas dlhodobej neprítomnosti starostky na základe jej písomného poverenia 

nasledovne: zástupca 

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b/ zabezpečuje prevádzku inžinierskych sietí v správe obce a odstránenie prípadných 

porúch na týchto zariadeniach – vodovodné potrubie, vodárne, kanalizácia, ČOV, 

miestny rozhlas, verejné osvetlenie, miestne komunikácie 

c/ zabezpečuje odstránenie porúch a následkov živelných pohrôm na budovách 

v správe obce 

d/ povoľuje prípustnosť hospodárskej operácie v súlade s rozpočtom a podpisuje 

príkaz na úhradu faktúr, ktorým končí lehota splatnosti. 

e/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva  

     a so zabezpečením chodu obecného úradu v Zemplínskej Teplici. 

f/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§13 ods.3 zák. SNR   

     č. 369/1990 Zb. znení zmien a doplnkov/, 

O potrebe vykonávať úkony uvedené v bode 2, 3, 4 budú zástupcu starostky informovať 

referentky obecného úradu. 

 

     p o v e r u j e  

Poslanca Ľubomíra Zamboriho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

  

Návrhová komisia: Mgr. Marcela Stančíková       ………………………………. 

                                    

                                Terézia Hrinčáková               ……………………………… 

 

                                Peter Andrejko                       ………………………………. 

 

  

 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

                                                                                   Podpísala dňa: .............................                       

 

 

 



4. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady 

 

 

Uznesenie č. 4/XI/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici 

 

 n e z r i a ď u j e   obecnú radu 

 

 

 

 

Celkový počet poslancov: 9 

Celkový počet prítomných poslancov: …  9 

 

Hlasovanie:  

Za: ….   0 

Peter Andrejko, Katarína Ing. Bačová Ťukotová, Milan Čirip, Terézia Hrinčáková, 

Anna Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan 

Šosták, Ľubomír Zambori 

Proti: ….........     9 

Zdržal sa: …..     0 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Mgr. Marcela Stančíková       ………………………………. 

                                    

                                Terézia Hrinčáková               ……………………………… 

 

                                Peter Andrejko                       ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

                                                                                   Podpísala dňa: ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií 

 

                                           Uznesenie č. 5/XI/2014 

     Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici 

A. Z r i a ď u j e 

1. komisie, a to: finančná a pre správu majetku,  

                       komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí 

                       komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

                       komisia na ochranu verejného záujmu 

                       komisia na vybavovanie sťažností 

 

B. v o l í 

1. predsedu komisie: 

finančná a pre správu majetku: Anna Kačuráková 

komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí: JUDr. Miloš Remeš 

komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Peter Andrejko 

komisia na ochranu verejného záujmu: Ľubomír Zambori 

komisia na vybavovanie sťažností: Milan Čirip 

 

C. u k l a d á 

predsedom komisií 

predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií 

obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby) a doplnenie pracovnej náplne 

 

 

 

Celkový počet poslancov: 9 

Celkový počet prítomných poslancov: …  9 

 

Hlasovanie:  

Za: ….   9 

Peter Andrejko, Katarína Ing. Bačová Ťukotová, Milan Čirip, Terézia Hrinčáková, 

Anna Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan 

Šosták, Ľubomír Zambori 

Proti: ….........     0 

Zdržal sa: …..     0 

 

Návrhová komisia: Mgr. Marcela Stančíková       ………………………………. 

                                    

                                Terézia Hrinčáková               ……………………………… 

 

                                Peter Andrejko                       ………………………………. 

  

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

                                                                                                            

Podpísala dňa: ............................. 

 

 

 



 

5. Určenie mesačného platu starostu 

 

 

O uvedenom bode programu starostka nedala hlasovať, preto v súlade so zákonom NR SR č. 

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

v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami je mesačný plat starostu Mgr. Jozefíny Uhaľovej vo výške 

1,98  násobku priemerného platu v národnom hospodárstve v zmysle § 3, t.j. hrubá mzda 

1631,52 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Mgr. Marcela Stančíková       ………………………………. 

                                    

                                Terézia Hrinčáková               ……………………………… 

 

                                Peter Andrejko                       ………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

                                                                                                            

Podpísala dňa: ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

                                          Uznesenie č. 6/XI/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici 

  

o d p o r ú č a 

starostke obce 

- posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce 

- zaoberať sa pripomienkami a podnetnými návrhmi, ktoré odzneli v rámci diskusie 

 

 

Celkový počet poslancov: 9 

Celkový počet prítomných poslancov: …  9 

 

Hlasovanie:  

Za: ….  9  

Peter Andrejko, Katarína Ing. Bačová Ťukotová, Milan Čirip, Terézia Hrinčáková, 

Anna Kačuráková, JUDr. Miloš Remeš, Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan 

Šosták, Ľubomír Zambori 

Proti: ….........     0 

Zdržal sa: …..     0 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Mgr. Marcela Stančíková       ………………………………. 

                                    

                                Terézia Hrinčáková               ……………………………… 

 

                                Peter Andrejko                       ………………………………. 

 

   

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

                                                                       Podpísala dňa: ............................. 

  

                                                             


