
Zápisnica 
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kunova

Teplica 
konaného dňa 25.11.2022   

___________________________________________________________________________

Prítomní:          podľa prezenčnej listiny

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
7. Určenie platu starostu obce
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ  otvoril Eva Gyenesová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných. 

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa  

Za zapisovateľku bola určená Anna Antalová.

K     bodu 3. Výsledky volieb a     zloženie sľubu  

Pani starostka požiadala, aby sa prečítala Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch 
volieb do orgánov samosprávy obce. Správu predniesla zapisovateľka. Správa o výsledkoch 
volieb tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Následne sa pristúpilo k zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a poslancov OZ.

K     bodu č. 4 Schválenie programu a     overovateľov zápisnice  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
7. Určenie platu starostu obce
8. Rôzne
9. Záver
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Uznesenie č. 1/2022/2 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kunova Teplica v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje program zasadnutia.

Hlasovanie:                     za:                 5    počet (Ján Spišák, Nikoleta Miškovič Kovácsová, 
Zsolt Liptai, Diana Mihálová, Gabriel Čapó))        
                                         proti :            0     počet 
                                         zdržal sa:       0     počet 
                                         nehlasovali:   0     počet 
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   počet  
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 2/2022/2 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kunova Teplica v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje overovateľom zápisnice Nikoleta Miškovič 
Kovácsová, Ján Spišák.

Hlasovanie:                     za:                 5    počet (Ján Spišák, Nikoleta Miškovič Kovácsová, 
Zsolt Liptai, Diana Mihálová, Gabriel Čapó))        
                                         proti :            0     počet 
                                         zdržal sa:       0     počet 
                                         nehlasovali:   0     počet 
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   počet  
Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu  5. Oznámenie starostu o     poverení poslanca zastupovaním starostu  

V súlade s §13 b ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
starosta obce Kunova Teplica Eva Gyeenesová poveruje poslancov Obecného zastupiteľstva 
obce Kunova Teplica Zsoltiho Liptaiho na zastupovanie starostu obce. Poverenie tvorí prílohu
zápisnice.

Uznesenie č. 3/2022/2 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kunova Teplica v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie poverenie poslanca OZ Zsoltiho Liptaiho na 
zastupovanie starostu obce Kunova Teplica. 

Hlasovanie:                     za:                 5    počet (Ján Spišák, Nikoleta Miškovič Kovácsová, 
Zsolt Liptai, Diana Mihálová, Gabriel Čapó))        
                                         proti :            0     počet 
                                         zdržal sa:       0     počet 
                                         nehlasovali:   0     počet 
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   počet  
Uznesenie bolo prijaté.

K     bodom 6 zriadenie komisií, voľba ich predsedov a     členov  
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Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili so zriadením jednej komisie – 
komisia ochrany verejného záujmu. Za predsedu bola zvolená poslankyňa Nikoleta Miškovič 
Kovácsová. Členmi komisie sú všetci ostatní poslanci OZ – Ján Spišák, Diana Mihálová, 
Zsolt Liptai a Gabriel Čapo.

Uznesenie č. 4/2022/2 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kunova Teplica schvaľuje zriadenie Komisie ochrany 
verejného záujmu v obci Kunova Teplica. Predsedkyňou komisie je poslankyňa OZ Nikoleta 
Miškovič Kovácsová. Členmi sú poslanci OZ – Ján Spišák, Diana Mihálová, Zsolt Liptai 
a Gabriel Čapó. 

Hlasovanie:                     za:                 5    počet (Ján Spišák, Nikoleta Miškovič Kovácsová, 
Zsolt Liptai, Diana Mihálová, Gabriel Čapó))        
                                         proti :            0     počet 
                                         zdržal sa:       0     počet 
                                         nehlasovali:   0     počet 
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   počet  
Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 7 Určenie platu starostu obce   
Slova sa ujal poslanec Zsolt Liptai  s návrhom na určenie platu starostky obce. Navrhol, aby 
sa plat nemenil a zostal úrovni predchádzajúceho obdobia vypočítaný v zmysle § 3 ods. 1 
zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 50%. 

Uznesenie č. 5/2022/2 :  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kunova Teplica schvaľuje plat starostky obce podľa § 3 ods. 1 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu SR za prechádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. V obci
Kunova Teplica ide o násobok 1,65.  V súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona sa zvyšuje plat 
starostu o 50% mesačne od 25.11.2022.

Hlasovanie:                     za:                 5    počet (Ján Spišák, Nikoleta Miškovič Kovácsová, 
Zsolt Liptai, Diana Mihálová, Gabriel Čapó))        
                                         proti :            0     počet 
                                         zdržal sa:       0     počet 
                                         nehlasovali:   0     počet 
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   počet  
Uznesenie bolo prijaté.

K     bodu 8 Rôzne  
- mikulášske balíky sa budú v obci odovzdávať 04.12.2022 od 13:00 hod. za pomoci 

poslancov OZ
- Umiestniť svietidlo, solárnu lampu alebo inak zabezpečiť osvetlenie ulici v ulici pred 

rodinným domom č. 148
- Odpadkový kôš umiestniť k rodinnému domu č. 234
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K bodu  9. Záver

Starosta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala: Anna Antalová

Eva Gyenesová,   starosta obce ..........................................

Overovatelia: 

Nikoleta Miškovič Kovácsová                                           ........................................

Ján Spišák                                           .......................................
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