
U z n e s e n i e 
 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa ,                

27.11.2022  o 13.30 hod. KD 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemečkách 

 

A/U/2022  berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvolenej  starostky 

 

B/U/2022 konštatuje, že  

1.novozvolená starostka obce Ing. Viera Uhlárová   zložila predpísaný sľub starostky obce 

2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva 

Andrej Ašverus , Andrej Kozák , František Macko , Dominika Streďanská , Vladimír Štúr             

 

C/U/2022  poveruje: 

Poslanca  zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 odst.2 prvá veta, 

odst.3 tretia veta, odst.5 tretia veta a odst.6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

 

D/U/2022 zriaďuje  

Komisiu  pre životné prostredie a verejný poriadok  

Komisiu pre kultúru a šport 

 

E/U/2022 volí  

Predsedov komisií a členov komisií 

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok - Andrej Ašverus  a členovia Andrej 

Kozák, Vladimír Štúr, Dominika Streďanská, František Macko 

 

Komisia pre kultúru a šport  - Dominika Streďanská, členovia František Macko 

Andrej Ašverus, Andrej Kozák, Vladimír Štúr 

 

F/U/2022 schvaľuje 

1. podpisové vzory v bankách   - Ing. Viera Uhlárová, Miroslava Macková,    

Andrej Ašverus – kombinácia dvoch podpisov  

 

G/U/2022  Určenie zástupcu starostky obce 

starostka obce určila za zástupcu starostky, poslanca obecného zastupiteľstva , 

 Andreja Ašverusa 

 

H/U/2022 

Určenie platu starostky 

Plat starostky je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3


obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, čo je v prípade obce Nemečky 1,65 / počet obyvateľov 

do 500/  

 

I/U/2022 Voľba hl. kontrolóra obce  

Obecné zastupiteľstvo v Nemečkách  

1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň  18.1. 2023 

2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške  -  0,03% 

3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme, 

4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne: 

a. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 4.1.2023 12.00 hod. na adresu obecného 

úradu, 

b. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov alebo doloží výpis z registra trestov nie 

starší jako 3 mesiace a vtedy uvedie len osobné údaje – tilt., meno , priezvisko, dátum 

narodenia, bydlisko ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt, 

c. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 

profesijný životopis uchádzača, 

d. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

e. súhlas so spracovaním osobních údajov 

5. zriaďuje komisiu[ v zložení Andrej Ašverus, Vladimír Štúr, František Macko na posúdenie 

zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému 

zastupiteľstvu do 3 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, 

6. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac  5 .-minútového vystúpenia pred obecným 

zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí 

7. voľba sa uskutoční na zasadnutí OZ verejným hlasovaním, na zvolenie  je potrebná 

nadpolovičná väčšina poslancov 

 

 

Nemečky 27.11.2022 

 

 

 

 

                                                                                              Ing.Viera Uhlárová 

                                                                                                  starostka obce 

Vyvesené : 28.11.2022  

Zvesené   : 13.12.2022 
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