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Zápisnica  z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Vyšná Hutka,  

        konaného dňa 23.11.2022.    

________________________________________________________ 
Prítomní:          Mgr. Agáta Nosáľová, starosta obce 

                           Poslanci : Miroslav Nosáľ, Ing. Slávka  Janočková , Eva Šemnická, 

                                              František Vojtko 

                           Ospravedlnený : Igor Tyč - PN 

 Ďalej prítomný : Ing,. Beáta Bačová, Ľudmila Zeleňáková  

PROGRAM : 

1. Úvodné náležitosti  

a) Otvorenie zasadnutia  

b) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie o výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

e) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva  

f) Vystúpenie novozvolenej starostky  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva   

3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním  

4. Zriadenie komisií , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

5. Zriadenie 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 voľba jej členov  

6. Schválenie poslanca zastupiteľstva , ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so umením § 12 zákona o obecnom zriadení  

7. Určenie platu starostky  

8. Záver 

 

K bodu 1. Úvodné náležitosti   

a)  Otvorenie zasadnutia  

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva  otvorila Mgr.  Agáta Nosáľová, starostka obce.        

     Privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je    

     štyri a OZ je uznášania schopné. 

b)  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

     Overovatelia zápisnice: Ing. Slávka Janočková , Eva Šemnická        

     Zapisovateľka:               Ľudmila Zeleňáková 

 

c) Oznámenie o výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

    Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Beáta Bačová oznámila prítomných     

    s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí .  

    Zvolený starosta obce: Mgr. Agáta Nosaľová  

    Zvolený poslanci:  Ing. Slávka Janočková, Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická,  

                                   František Vojtko , Igor tyč 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií   

     Po prečítaní sľubu novozvolená starostka obce Mgr. Agáta Nosáľová zložila zákonom   

     stanovený sľub starostu obce a prevzala insígnie.   
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e)   Zloženie sľubu novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva    
      Po prečítaní sľubu všetci prítomný zvolený poslanci obecného zastupiteľstva zložili     

      zákonom  podpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

f)  Vystúpenie novozvolenej starostky  

     Po zložení sľubu starostu a poslancov vystúpila zvolená starosta obce so svojim prejavom,   

     v ktorom privítala všetkých prítomných, poďakovala predchádzajúcim poslancom   

     obecného zastupiteľstva za doteraz  vykonanú prácu a hovorila o svojich predstavách  

     a plánoch v súvislosti s ďalším rozvojom obce. Oznámila že obecné zastupiteľstvo je   

     spôsobilé rokovať  a uznášať sa.  

 

Uznesenie č. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Hutke   

 

A. b e r i e    n a   v d o m i e 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvolenej starostky obce  

 

B. k o n š t a t u j e,  ž e  

 

1. Novozvolená starostka obce Mgr. Agáta Nosáľová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce   

2. Zvolený poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva : Ing. Slávka Janočková,  Miroslav Nosáľ ,  Eva Šemnická,  

                                                    František Vojtko 

Hlasovanie:                     za:           4 : Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ, Eva   

                                                               Šemnická,  František Vojtko     

                                         proti :      0             

                                         zdržal sa: 0    

 

K bodu 2. Schválenie programu   
  

Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšná Hutka   

schvaľuje program rokovania   

 

Uznesenie č. 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Hutke   

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Úvodné náležitosti  

a) Otvorenie zasadnutia  

b) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie o výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

e) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva  

f) Vystúpenie novozvolenej starostky  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva   
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3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním  

4. Zriadenie komisií , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

5. Zriadenie 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 voľba jej členov  

6. Schválenie poslanca zastupiteľstva , ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so umením § 12 zákona o obecnom zriadení  

7. Určenie platu starostky  

8. Záver 

 

Hlasovanie:                     za:           4 : Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ, Eva   

                                                               Šemnická,  František Vojtko     

                                         proti :      0             

                                         zdržal sa: 0    

 

 

K bodu. č. 3 Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním 

 

Starostka obce poveruje poslankyňu Ing. Slávku Janočkovú  zastupovaním starostky obce  

 

 

K bodu č. 4 . Zriadenie komisií , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

 

Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

 

Komisia  OZ 1 – Komisia pre kultúru:    

Predseda komisie:  Eva Šemnická    

Členovia : Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ, František Vojtko     

                           

Komisia  OZ 2 – Poriadková komisia : 
Predseda komisie: Eva Šemnická 

Členovia: Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ, František Vojtko     

 

Komisia  OZ 3 – Komisia pre financovanie a hospodárstvo : 
Predseda komisie: Ing. Slávka Janočková 

Členovia: Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická ,  František Vojtko  

 

Komisia  OZ 4 – Komisia pre šport  
Predseda komisie: Miroslav Nosáľ 

Členovia: Ing. Slávka Janočková , Eva Šemnická, František Vojtko 

                 

Komisia  OZ 5 – Komisia pre výstavbu a životné prostredie, rozvoj obce a ochrany  

prírody : 

Predseda: František Vojtko 

Členovia: Miroslav Nosáľ, Ing. Slávka Janočková , Eva Šemnická       
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenie :  

 

Uznesenie č. 3/2022 :  

Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšná Hutka  

 

Z r i a ď u j e     k o m i s i e  :   

Komisia  OZ 1 – Komisia pre kultúru  

Komisia  OZ 2 – Poriadková komisia  

Komisia  OZ 3 – Komisia pre financovanie a hospodárstvo  

Komisia  OZ 4 – Komisia pre  šport  

Komisia  OZ 5 – Komisia pre výstavbu a životné prostredie, rozvoj obce a ochrany     

                             prírody  

 

Hlasovanie:  za:           4 : Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ,  

                                          Eva Šemnická,  František Vojtko     

                  proti :  0             

           zdržal sa :  0 

 

 

K bodu 5. Zriadenie 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 voľba jej členov  

 

Uznesenie č. 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Hutke   

 

a) zriaďuje  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona 357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

b) volí  

a) predsedu komisie : Ing. Slávka Janočková  

b) členovia: Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická ,František Vojtko    

 

Hlasovanie:                     za:           4 : Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ,  

                                                              Eva  Šemnická,  František Vojtko     

                                         proti :      0             

                                         zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 6. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení  

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Hutke poveruje  poslanca Miroslava Nosáľa zvolaním 

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. 
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Uznesenie č. 5/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Hutke   

 

p o v e r u j e  

 

poslanca Miroslava Nosáľa zvolaním 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. 

 

Hlasovanie:                     za:           4 : Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ,  

                                                              Eva  Šemnická,  František Vojtko     

                                         proti :      0             

                                         zdržal sa: 0  

 

K bodu č.7 Určenie platu starostu 

Návrh na určenie platu starostu obce  

 

Uznesenie č. 6/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Hutke   

u r č u j e 

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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu Mgr. Agáta 

Nosáľová + 40% navýšenie platu  s účinnosťou od 24.11.2022  podľa § 4 odst. 2 citovaného 

zákona, s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR . 

 

Hlasovanie:                     za:           4 : Ing. Slávka Janočková,  Mirosláv Nosáľ,  

                                                              Eva  Šemnická,  František Vojtko     

                                         proti :      0             

                                         zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu č. 13. Záver   

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,00 h. 

 

Zapísala: Ľudmila Zeleňáková                                                  ................................................. 

                      

Starostka obce : Mgr.  Agáta Nosáľová                                      .................................................. 

                                                                            

Overovatelia:  

Ing. Slávka Janočková                                                                      ........................................ 

Eva Šemnická                                                                                   ........................................ 
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