
                                     Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici  

konaného dňa 25. 11. 2022  o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

 

 

PRÍTOMNÍ:                            

 

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce   

Rastislav Majoroš, novozvolený starosta 

Jozef Artim, poslanec  

Bc. Marek Kaňuch, poslanec 

Ján Komáromi, poslanec 

doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec 

Ing. Ján Micák, poslanec                                                    

Peter Prezbruch, poslanec                                                               

Lukáš Spišák, poslanec   

Peter Spišák, poslanec   

MDDr. Štefan Šosták, MBA, poslanec                                                

 

 

Ostatní prítomní :  

 

Ing. Patrik Ivanišin, kontrolór obce  

Ing. Matúš Sýkora, predseda MVK 

Ďalší prítomní – zamestnanci obce a občania podľa prezenčnej listiny  

 

PROGRAM :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

a) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení   

     o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného OZ 

b) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

c) zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ 

d) vystúpenie novozvoleného starostu obce 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

    zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov         

    /v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z./ 

9. Diskusia a rôzne 

10. Záver 

 

 

 

 



Na začiatku stanovujúceho zasadanie obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna SR. 

 

      1. Otvorenie zasadnutia  

Rokovanie ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici  

otvorila Mgr.  Jozefína Uhaľová,  starostka obce, ktorá privítala novozvolených 

predstaviteľov obce aj ostatných prítomných.        

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka za zapisovateľku určila zamestnankyňu obce Ing. Zuzanu Mihókovú. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 1/XI/2022. 

 

            3. Výsledky volieb a zloženie sľubu  

S výsledkami volieb prítomných oboznámil Ing. Matúš Sýkora, predseda  miestnej volebnej 

komisie. Z celkovému počtu 1274 zapísaných voličov  sa volieb zúčastnilo 607 voličov, čo 

predstavuje 47,64 %.   

Z celkového počtu 27 kandidátov na poslancov bolo zvolených 9 poslancov:  Ing. Ján Micák 

s počtom hlasov 251, MDDr. Štefan Šosták s počtom hlasov 250, Jozef Artim s počtom 

hlasov 238, doc. Ing. Ján Molnár, PhD. s počtom hlasov 208, Rastislav Majoroš s počtom 

hlasov 205, Peter Prezbruch s počtom hlasov 192, Lukáš Spišák s počtom hlasov 173, Bc. 

Marek Kaňuch s počtom hlasov 168 a Peter Spišák s počtom hlasov 167. 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 580. Za starostu 

obce bol zvolený Rastislav Majoroš s počtom hlasov 193.  

Z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií sa Rastislav Majoroš dňa 24.11.2022 vzdal mandátu 

poslanca a na jeho miesto nastupuje prvý náhradník Ján Komáromi s počtom hlasov164. 

 

Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová vyzvala novozvoleného starostu, aby zložil predpísaný 

sľub. Rastislav Majoroš prečítal text sľubu v znení „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 

budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia“,  ktorý potvrdil svojím podpisom. Následne starostka v krátkom prejave zaželala 

veľa úspechov do ďalšej práce, odovzdala novozvolenému starostovi insígnie a poverila ho 

vedením zasadnutia. 

 

Starosta obce Rastislav Majoroš sa ujal vedenia obecného zastupiteľstva a vyzval prítomných 

poslancov, aby zložili sľub poslanca. Text sľubu v znení „Sľubujem na svoju česť a 

svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ prečítal Peter Prezbruch.  Novozvolení 

poslanci zložili sľub, čo potvrdili  svojim podpisom a z rúk starostu získali osvedčenie 

poslanca. 

 

Po zložení sľubu poslancov starosta obce predniesol príhovor. Poďakoval voličom za priazeň 

vo voľbách, zablahoželal novozvoleným poslancom a vyjadril nádej na dobrú spoluprácu v 

prospech rozvoja obce. Taktiež poďakoval odchádzajúcej starostke a bývalým poslancom 

obecného zastupiteľstva. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2/XI/2022. 

 



4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Starosta konštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta oboznámil prítomných s programom, požiadal ich o prípadné doplnenie. Program bol 

jednohlasne schválený v predloženej podobe.   

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/XI/2022. 

 

5. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov určil starosta poslancov: Jozef Artim, Peter Prezbruch 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Ján Micák, Lukáš Spišák a Peter Spišák. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/XI/2022. 

 

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

Starosta uviedol, že v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 13 b) starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie 

zastupuje jeho zástupca. Zástupcom môže byť len poslanec,  ktorého starosta poverí 

zastupovaním. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním 

ďalšieho poslanca. V súlade s uvedeným poveril zastupovaním svojej osoby na funkčné 

obdobie 2022 – 2026 poslanca Ing. Jána Molnára, Phd.  Poslanci vzali uvedené na vedomie. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 5/XI/2022. 

 

7.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

     a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Starosta uviedol, že v zmysle § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je potrebné, aby obecné  zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, ak starosta nezvolá 

zasadnutie, nie je prítomný resp. odmietne viesť on alebo jeho zástupca zvolané zasadnutie. 

Starosta navrhol poveriť uvedenou úlohou poslanca Ing. Jána Micáka, ktorý bol jednohlasne 

zvolený. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 6/XI/2022. 

 

8. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a 

členov /v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z./ 

Zriadiť Komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej úlohou je skúmať majetkové pomery 

volených funkcionárov obce (u nás starostka a riaditelia ZŠ a MŠ) je zákonnou povinnosťou 

obce. Starosta navrhol za predsedu tejto komisie poslanca MDDr. Štefana Šostáka a za členov 

Jozefa Artima a Bc. Mareka Kaňucha. Poslanci tieto návrhy bez pripomienok odsúhlasili. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 7/XI/2022. 

 

9. Diskusia a rôzne  
Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

10. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a týmto zasadanie ustanovujúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková  

 

Overovatelia :  Jozef Artim 

                         Peter Prezbruch                            

                                                                                            Rastislav Majoroš, starosta obce          



        


