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Obecný úrad 906 35  Plavecký Mikuláš 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši,  

dňa 27. Júna 2011 o 19.00 hodine v budove obecného úradu 

 

 
Prítomní:           podľa pripojenej prezenčnej listiny 

                 

 Neprítomní:      2   

                                       

 

 

Program:    1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

                    

                     2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola plnenia  

       uznesení 

 3. Určenie a schválenie platu starostky v zmysle schválenej novely  

    zákona o platových pomerov starostov a primátorov platných od 

    01.06.2011 

                     4.  Schválenie Pracovného poriadku obce Plavecký Mikuláš 

                     5.  Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku 

                     6.  Rôzne 

                     7. Diskusia 

                     8. Záver  

          

            

 

           

 

 
Overovatelia:   Ing. Draškovičová Jana 

                                  Malec Rudolf 

 

 

Zapisovateľka:  Dulanská Miroslava 
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K bodu 1/ 
    

 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Marta Hlavatá. Privítala 

prítomných poslancov a oboznámila ich s programom, navrhla overovateľov a zapisovateľku 

zápisnice. 

     Program zasadnutia OZ, overovatelia a zapisovateľka boli schválení bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 49/2011 
 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice i zapisovateľku. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 2/ 
 

     Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o splnených a rozpracovaných 

uzneseniach. Vyhodnotenie plnenia uznesení OZ bolo doručené poslancom spolu s pozvánkou.  

 

Uznesenie č. 50/2011 
 

     OZ zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Ich 

plnenie schvaľuje. 

 

Hlasovanie: zo 6prítomných poslancov 

                    za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 3/ 

 
     Pán poslanec Klíma informoval prítomných poslancov o schválení novely a platových pomerov 

starostov a primátorov NRSR z 17.05.2011 podľa ktorej musí OZ prerokovať plat starostu 

najneskôr do 30.06.2011. ( tento zákon nadobudol účinnosť 01.06.2011 ) 

    V zmysle tejto novely nemôže mať starosta obce priznanú žiadnu odmenu pričom sa presúva 

možnosť zvýšenia platu starostu na OZ. 

    Touto novelou zákona bol pre skupinu obcí od 501- do 1000 obyvateľov znížený možný 

koeficient navýšenia z 1,83 na 1,65- násobok, čím sa základ platu starostu znižuje na 1.269,-€ 

( tj. 769,-€ x koeficient 1,65 ) čo predstavuje zníženie o 139 € ( 4187,51 SK). 

    Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovenie § 3.odst. 

Pokiaľ zostane plat starostke len v min. výške OZ ho schvaľuje len formálne, nakoľko záruka min. 

výšky je ustanovená priamo zákonom. 

OZ môže tento plat hlasovaním kedykoľvek v priebehu funkčného obdobia meniť a zvyšovať až 

o 70%. 

OZ plat starostu opäť raz ročne prerokuje. 
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Uznesenie č. 51/2011 
 

     OZ schvaľuje od 01.06.2011 plat starostke obce pani Marte Hlavatej vo výške 1269 € 

  

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

         za: 5   proti: 0    zdržal sa: 1 

 

K bodu 4/ 

 
     Starostka informovala poslancov o vypracovaní nového pracovného poriadku pracovníkov 

Obecného úradu, ktorý dala schváliť  OZ a dala priestor poslancom na vyjadrenie. V poslednom 

období sa zmenili pracovníci (Obecného úradu, jedálne, škôlky) tak tiež pracovná doba na 

Obecnom úrade. Z tohto dôvodu bolo treba pracovný poriadok prepracovať a aktualizovať. 

V súvislosti s prac. poriadkom požiadala starostka obce OZ o schválení stravných lístkov a náhrad 

cestovného pri služobných cestách.  

 

Uznesenie č. 52/2011 

 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov obce Plavecký Mikuláš 

 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                   za: 6   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.53/2011   
  

       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie stravných lístkov pre starostku obce Plaveckého  

Mikuláša vo výške  2,85€/1 stravný lístok 

 

 

 Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                     Za 6                            proti:0                                       zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č.54/2011 

        
      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplácanie cestovných nákladov starostky obce na služobné 

cesty na základe zákona o cestovných náhradách. 

 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                    Za 6                            proti:0                                       zdržal sa:0 

   

 
 

K bodu 5/ 
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     Starostka poslancom predložila návrh na schválenie Pracovného poriadku pohrebiska a domu 

smútku. 

 

 

Uznesenie č. 55/2011 

 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Plaveckom 

Mikuláši č. 1/2011 a poveruje starostku vypracovaním smernice pre dodržovanie ohlasovanej 

povinnosti zo strany občanov pri vybudovaní ohrád a pomníkov vrátane sankcií. 

 

Hlasovanie: zo 6 prítomných poslancov 

                    za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

 

 
      

K bodu 6-7 

 

     Starostka k bodu rôzne, ktorý bol spojený s diskusiou predložila žiadosť o výpovedi z nájomnej 

zmluvy pani Terézii Kovárovej zo dňa 29.04.5011 v ktorej si uplatňuje 3 mesačnú výpovednú 

lehotu. 

Predložila žiadosť pani  Márie Kočíškovej, ktorá má v úmysle pokračovať v prenájme budovy 

a žiadosť pána Jaroslava Olajoša, ktorý má záujem o tieto priestory ak by sa uvoľnili. 

     Ďalej predložila žiadosti: Petra Mrkvu a Kataríny Mrkvovej- Ohlásenie drobnej stavby zo dňa  

                                               24.06.2011 (oplotenie rodinného domu ). 

                                              Andreja Chudíka – Ohlásenie drobnej stavby zo dňa 24.06.2011 

                                               ( výstavba murovaného altánku s oknami) 

                                   

 

Uznesenie č. 56/2011 

 
     OZ poveruje starostku obce prešetrením bodu 8 nájomnej zmluvy medzi p. Kovárovou a p. 

Kočíškovou ako aj  Obecným  úradom Plavecký Mikuláš. 

 

Hlasovanie: zo 6prítomných poslancov 

                    za: 6   proti: 0   zdržal sa:  0 

 

 

 

Uznesenie č. 57/2011 

 
     OZ súhlasí s ohlásením drobnej stavby p. Petra Mrkvu a Kataríny Mrkvovej -oplotenie pozemku 

a zmenou drobnej stavby p. Chudíka. 

      

Hlasovanie: z 6 prítomných poslancov 

                    za: 6  proti: 0   zdržal sa:  0 
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K bodu 8/Záver 
 

 

 

 

 

   

 

 

Nakoniec starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Draškovičová Jana       ............................................ 

 

                                                Malec Rudolf          ............................................ 

 

Zapisovateľka:     Dulanská Miroslava              ............................................ 

 

 

 

V Plaveckom Mikuláši, 

dňa 27.6.2011 

 

 

 

        Marta Hlavatá 

        starostka obce 


