
Zápisnica 
       z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch,  

konaného dňa 30.11.2022 o 16.30 hod. v zasadačke obce Nemešany 

 

 

Prítomní: 
Starostka obce:   Mária Gallovičová 

Poslanci OZ:       Michal Kohút, Mgr. Lucia Kandrová, Ing. Michal Zahurančík 

HKO:            Ing. Lívia Suchá - kontrolórka obce Nemešany 

Ďalší prítomní: Ing. Anna Čechová, Anna Ilčinová, Bc. Anna Farkašová, Mgr. Ivana 

  Mydlárová 

Ospravedlnení:  Michal Kaľavský, Miroslav Markovič 

Neospravedlnení:  
 

Program:    

     
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

8. Určenie zástupcu starostu obce 

9. 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. 

10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

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

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

12. Určenie platu starostu 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 

K bodu č. 1  

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mária 

Gallovičová. Privítala novozvolenú starostku, novozvolených poslancov a hostí. Hneď 

v úvode zasadnutia odznela štátna hymna Slovenskej republiky. Po odohratí štátnej 

hymny oboznámila starostka obce prítomných s navrhovaným programom rokovania. 

 

K bodu č. 2 

Pani starostka obce určila za zapisovateľku Bc. Annu Farkašovú. 

 

K bodu č. 3 

Pani starostka obce odovzdala slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie p. Mgr. Ivane 

Mydlárovej, ktorá oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb na voľbu 

starostu obce, aj na voľby do obecného zastupiteľstva. Novozvolená starostka Ing. Anna 

Čechová sa ústne vzdala mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 11 odseku 2 
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písm..c zákona č.369/1990 Z z. nakoľko bola dňa 29.10.2022 bola zvolená za starostku obce 

Nemešany. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ak zanikol mandát poslanca 

obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V zmysle zákona č. 

180/2014 Z.z. na uvoľnené poslanecké miesto podľa získaných hlasov vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2022 nastupuje kandidát Michal Kohút. Funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na ustanovujúcom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva Nemešany.  

 

Za starostku obce bola zvolená : Ing. Anna Čechová s počtom platných hlasov 149 

Za poslancov boli zvolení :  

Peter Butvin 126 hlasov 

Tomáš Gallovič 140 hlasov 

Terézia Iľašová 93 hlasov 

Michal Kohút 85 hlasov 

Peter Kuper 92 hlasov 

 

Predsedníčka volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom a starostke obce 

osvedčenie o zvolení. 

 

K bodu č. 4  

Novozvolená starostka obce Ing. Anna Čechová prečítala a zložila sľub starostu obce: 

„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 predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu obce 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. Zároveň podpísala písomne 

znenie sľubu. 

 

K bodu. č. 5 

Pani starostka obce vyzvala p. poslankyňu Teréziu Iľašovú aby prečítala text sľubu a všetci 

zvolení poslanci zložili sľub do rúk starostky obce: „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.“ Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného 

zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva. 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podpísali znenie sľubu. 

 

K bodu č. 6 

Pani starostka obce poďakovala všetkým voličom za podporu a prisľúbila, že novozvolené 

zastupiteľstvo bude riešiť úlohy a problémy obce k spokojnosti občanov a bude sa podieľať 

na ďalšom rozvoji obce a zároveň poďakovala aj za svedomitú prácu miestnej volebnej 

komisie pri voľbách do OSO a OSK 2022. V závere poďakovala odchádzajúcej pani starostke 

Márii Gallovičovej a odchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva za ich doterajšiu 

prácu a novozvoleným poslancom popriala veľa pracovných úspechov v prospech našej obce. 
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K bodu č. 7   

Novozvolená starostka obce overila či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať 

sa. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov, obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. 

 

Za overovateľov zápisnice boli  schválený :  Peter Kuper                              

                                                                        Terézia Iľašová                      

 

Pani starostka obce oboznámila prítomných poslancov s navrhovaným programom v zmysle 

zaslanej pozvánky. Návrh programu zasadnutia predložila na hlasovanie.  

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Schvaľuje 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva   

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8 

V tomto bode pani starostka obce určila za svojho zástupcu Tomáša Galloviča. 

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Berie na vedomie 

1. Poverenie poslanca Tomáša Galloviča vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce 

Nemešany v súlade §13b ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9 

Pani starostka obce navrhla zriadenie nasledovných komisií a ich predsedov a členov v tomto 

volebnom období 

A. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

obce: 

predseda: Michal Kohút 

členovia: Terézia Iľašová, Peter Kuper 
Náplň práce: každoročne prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa ústavného zákona, 

posudzuje nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností, kontroluje dodržiavanie ústavného 
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zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a v prípade potreby predkladá 

príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu a pod. 

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce 

B. Určuje náplň práce 

C. Volí predsedu a členov 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10  

V tomto bode pani starostka obce predniesla návrh, že obecná rada v tomto volebnom období 

nebude zriadená. 

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Nezriaďuje obecnú radu  

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 11 

Starostka obce navrhla p. poslanca Petra Butvina, ktorý bude poverený zvolávaním a vedením 

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

veta a ods.6 šiesta veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Poveruje poslanca  

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 12 

Obecného zastupiteľstvo určuje 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 – úväzok 56,25% mesačný plat starostke Ing. Anne Čechovej ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
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Štatistického úradu SR a koeficientu 1,65 podľa počtu obyvateľov v platovej skupine do 500 

obyvateľov .  

Otázky ani pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nemešany 

A. Určuje plat starostu  

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 13 

Pani starostka otvorila diskusiu a informovala prítomných poslancov o organizovaní 

kultúrneho podujatia – Mikuláš v mesiaci december. Ďalej prítomných poslancov pani 

starostka oboznámila o potrebe zvolať čo najskôr ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

z dôvodu prerokovania a schválenia rozpočtu obce Nemešany na rok 2023 a roky 2024 -2025. 

 

K bodu č. 14 

Novozvolená starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na ustanovujúcom 

zasadnutí. Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia poďakovala ešte raz všetkým za 

účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Koniec zasadnutia 17:10 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  30.11.2022 

 

Zapísala: Bc. Anna Farkašová              .............................. 

  

 

Overovatelia:  Peter Kuper           ...............................                                    

     

                        Terézia Iľašová                    ................................                               

  

 

                                                                                  .............................................. 

                Ing. Anna Čechová 

            starostka obce 

 

 

  


