
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plaveč, 

ktoré sa konalo 10. 12 .2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

 

 

Starosta obce: 

Mgr. Peter Šlosár 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková, 

2. Ing. František Figula, 

3. Ing. Miroslav Girgoško, 

4. Ľubomír Kober, 

5. Mgr. Dominik Lorek, 

6. Martina Mačeková, 

7. Ing. Vladimír Nemergut 

8. Mgr. Patrik Pčolka, 

9. Mgr. Monika Vojteková 

 

Ďalej prítomní hostia 

- viď. prezenčná listina 

 

Predložený program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. P r e s t á v k a 

8. Schválenie programu rokovania 

9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

11. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

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

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

13. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií zriadených 

obecným zastupiteľstvom  

14. Schválenie platu starostu obce 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

 

 

 



K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 Na úvod zasadnutia odznela hymna Slovenskej republiky. Rokovanie ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavči otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan 

Murcko, ktorý privítal všetkých prítomných, novozvolených poslancov a novozvoleného 

starostu obce ktorí prijali pozvanie na slávnostné ustanovujúce zasadnutie pre volebné 

obdobie 2018-2022.Program rokovania sa skladal s dvoch častí a to slávnostnej  a pracovnej 

častí. Slávnostná časť zahŕňala zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a zloženie sľubu 

novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva obce.  

 

               - - - - - -  

 

K bodu 2:Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh, kde za zapisovateľa bola  určená 

Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  Mgr. Lenka Falateková, 

Mgr. Patrik Pčolka. 

               - - - - - -  

 

K bodu 3: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mária Troščáková oboznámila prítomných so 

znením zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a 

starostu obce, ktoré prebehli dňa 10.11.2018.Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 

1451 kde zúčastnilo sa 776 občanov, čo predstavuje 53,48 % zapísaných voličov.  

 

Kandidáti na starostu obce - počet platných získaných hlasov: 

 

1. Miroslav Girgoško, Ing., 45 r., riaditeľ, Slovenská národná strana -133 hlasov 

2. Štefan Murcko, Ing.,53 r., starosta obce, Smer -sociálna demokracia -251 hlasov       

3. Peter Šlosár, Mgr.,30 r., žurnalista, nezávislý kandidát -305 hlasov 

4. Helena Vojteková,MVDr.,49 r., veterinárny inšpektor, Kresťanskodemokratické hnutie -84 

hlasov 

 

Výsledky pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Plaveč - poradie podľa počtu 

hlasov : 

1. Lenka Falateková, Mgr., 34 r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia-333 hlasov 

2. František Figula, Ing., 29 r., informatik, Smer - sociálna demokracia-325 hlasov 

3. Patrik Pčolka, Mgr., 25 r., referent odboru dopravy,  Sloboda a Solidarita , Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti (oľano),  Nova,  Občianska konzervatívna strana,   Spolu –občianska 

demokracia -287 hlasov 

4. Dominik Lorek, Mgr., 32 r., učiteľ/vychovávateľ, nezávislý kandidát -228 hlasov 

5. Vladimír Nemergut, Ing., 33 r.,  elektrotechnik, Smer – sociálna demokracia -225 hlasov   

6. Martina Mačeková, 39 r., živnostníčka, Kresťanskodemokratické hnutie-223 hlasov 

7. Ľubomír Kober, 45 r., hasič, Slovenská národná strana -219 hlasov 

8. Miroslav Girgoško, Ing., 45 r., riaditeľ, Slovenská národná strana -209 hlasov 



9. Monika Vojteková, Mgr., 36 r., učiteľka základnej školy, Kresťanskodemokratické hnutie-

208 hlasov 

 

Zoznam kandidátov na starostu obce a poslancov OZ s počtami hlasov tvorí príloha č. 1 

k tejto zápisnici.  

 

               - - - - - -  

 

K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 Predsedníčka volebnej komisie Mária Troščáková slávnostne odovzdala starostovi 

obce osvedčenie o zvolení, zablahoželala mu k úspechu v komunálnych voľbách. Následne 

novozvolený starosta obce Mgr. Peter Šlosár zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov slávnostný sľub starostu obce. Obecné 

zastupiteľstvo Plaveč konštatovalo, že novozvolený starosta obce Mgr. Peter Šlosár zložil v 

zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

sľub starostu obce. 

               - - - - - -  

K bodu 5: Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 

 Každý prítomný novozvolený poslanec si prevzal z rúk predsedníčky miestnej 

volebnej komisie Márii Troščákovej  osvedčenie o svojom zvolení. Následne za všetkých 

poslancov predniesol text sľubu poslancov Mgr. Lenka Falateková. Obecné zastupiteľstvo 

obce Plaveč  konštatovalo, že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Plaveč: 

Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober, Mgr. 

Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Patrik Pčolka, Mgr. 

Monika Vojteková zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Na základe tejto skutočnosti sa 

novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií. 

Sľub starostu a poslancov OZ tvorí príloha č. 2.  

               - - - - - -  

K bodu 6: Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 Novozvolený starosta obce Mgr. Peter Šlosár poďakoval všetkým voličom za ich 

účasť vo voľbách a osobitne tým, ktorí mu dali svoj hlas a tým aj dôveru na výkon mandátu 

starostu obce. Vyjadril vieru, že nasledujúce štvorročné obdobie bude plniť tak, ako to 

konštatoval vo svojom sľube starostu.  Tiež dodal, že aj on, aj poslanci dostali určitú dôveru 

od občanov, ktorú vyjadrili v hlasovaní a tú by mali do budúcna rešpektovať a napĺňať. Na 

záver poprial všetkým do nasledujúceho štvorročného obdobia 2018 až 2022 veľa zdravia, 

racionálneho rozhodovania a dobrej spolupráce.  

 

 

 

 

 



Program novozvoleného starostu obce 

 

K bodu 8: Schválenie programu rokovania 

 Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Obecné 

zastupiteľstvo obce Plaveč schválilo program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Plavči tak, ako bol predložený. 

               - - - - - -  

 

K bodu 9: Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do 

ktorej odporučil poslancov: Mgr. Lenka Falateková, Ľubomír Kober, Ing. František Figula. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

Za zapisovateľa bola určená Iveta Gallová. Za overovateľov zápisnice starosta určil 

poslancov: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková. 

 

 

Uznesenie č. 1/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 1.  

Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e 

 

program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - -  

 

Uznesenie č. 2/2018  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 2.  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a/ b e r i e   n a    v e d o m i e 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Lenka Falateková, Ľubomír Kober, Ing. František Figula 

určenie overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková a 

zapisovateľa Ivetu Gallovú 

  

 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                - - - - - -  

 

Uznesenie č. 3/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodom 3. až 6. 

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 

Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a) b e r i e    n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

b) k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolený starosta obce Mgr. Peter Šlosár zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

 Falateková Lenka, Mgr. 

 Figula František, Ing. 

 Girgoško Miroslav, Ing. 

 Kober Ľubomír 

 Lorek Dominik, Mgr. 

 Mačeková Martina 

 Nemergut Vladimír, Ing. 

 Pčolka Patrik, Mgr. 

 Vojteková Monika, Mgr.  

 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva na obdobie 2018 - 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

               - - - - - -  

 

 

 



Uznesenie č. 4/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 8.  

Schválenie programu rokovania 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

s ch v a ľ u j e 

 

program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - -  

 

Uznesenie č. 5/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 9.  

Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a/ v o l í 

1. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ľubomír Kober 

2. volebnú komisiu v zložení: Ing. Vladimír Nemergut, Martina Mačeková 

 

b/ b e r i e    n a    v e d o m i e 

určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Patrika Pčolku, Mgr. Dominika Loreka a zapisovateľa 

Ivetu Gallovú 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - -  

 

 



K bodu 10: Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Starosta v tomto bode predložil návrh na zriadenie obecnej rady. Za členov obecnej rady na 

volebné obdobie 2018-2022 starosta navrhol Mgr. Lenku Falatekovú, Ing. Františka Figulu a 

Ing. Vladimíra Nemerguta. Vystúpil Ing. Miroslav Girgoško, ktorý bol proti takémuto  

zloženiu obecnej rady, pretože si myslí že by mal tam byť aspoň jeden z novozvolených 

poslancov.  

 

Uznesenie č. 6/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 10.  

Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) z r i a ď u j e 

obecnú radu, ktorá bude mať 3 členov, 

 

b) u r č u j e 

jej povinnosti:  

- plní úlohy podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva, 

- plní funkciu poradného orgánu starostu, 

- jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri 

mesiace, 

- je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva. 

 

 

c) v o l í 

členov obecnej rady v zložení:  

- Mgr. Lenka Falateková, 

- Ing. František Figula 

- Ing. Vladimír Nemergut. 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek, Martina 

Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: Ing. Miroslav Girgoško, Ľubomír Kober 

Zdržal sa hlasovania: Mgr. Patrik Pčolka 

 

               - - - - - -  

 

K bodu 11: Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľbe predsedov a 

členov komisií 

 V tomto bode starosta hovoril, že komisie pre obecné zastupiteľstvo budú také aké v 

predchádzajúcom volebnom období a to: 



 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, 

 Priestupková komisia, 

 Komisia finančná a pre správu majetku obce, 

 Komisia sociálnu, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu, 

 Komisia výstavby, dopravy, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 

 

Starosta do jednotlivých komisií navrhol predsedov a členov jednotlivých komisií 

nasledovne: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov : 

 

Predseda: Ing. Miroslav Girgoško 

Členovia: Mgr. Monika Vojteková, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Patrik Pčolka, Ing. Vladimír 

Nemergut 

 

Priestupková komisia: 

 

Predseda: Mgr. Dominik Lorek 

Člen komisie: Martina Mačeková,  

 

 

Komisia finančná a pre správu majetku obce : 

 

Predseda: Ing. Vladimír Nemergut 

Členovia: Mgr. Monika Vojteková  

 

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu : 

 

Predseda: Mgr. Lenka Falateková 

Členovia: Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek,  Martina Mačeková, Mgr. Monika 

Vojteková  

 

Komisia výstavby, dopravy, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia : 

 

Predseda: Mgr. Patrik Pčolka,  

Členovia: Ľubomír Kober 

 

Poslanci s návrhom súhlasili a nasledovne aj schválili. 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 11.  

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľbe predsedov a členov komisií 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

a) z r i a ď u j e 

 Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, 

 Priestupkovú komisiu, 



 Komisiu finančnú a pre správu majetku obce, 

 Komisiu sociálnu, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu, 

 Komisiu výstavby, dopravy, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 

b) v o l í 

ich zloženie nasledovne: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov 

Predseda: Ing. Miroslav Girgoško 

Členovia: Mgr. Monika Vojteková, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Patrik Pčolka, Ing. Vladimír 

Nemergut 

 

Priestupková komisia 

Predseda: Mgr. Dominik Lorek 

Člen komisie: Martina Mačeková,  

 

Komisia finančná a pre správu majetku obce 

Predseda: Ing. Vladimír Nemergut 

Členovia: Mgr. Monika Vojteková  

 

 

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu 

Predseda: Mgr. Lenka Falateková 

Členovia: Ing. František Figula, Mgr. Dominik Lorek,  Martina Mačeková, Mgr. Monika 

Vojteková  

 

Komisia výstavby, dopravy, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

Predseda: Mgr. Patrik Pčolka,  

Členovia: Ľubomír Kober 

 

 

c) o d p o r ú č a  

Starostovi obce spoločne s predsedami komisií doplniť členov jednotlivých komisií 

o neposlancov, ktorí majú záujem v nich pracovať.  

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                - - - - - -  

 

 

 



K bodu 12: Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

 

 Zákon o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného 

zastupiteľstva zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva, napríklad v tom prípade, 

keď nezvolá obecné zastupiteľstvo starosta obce alebo jeho zástupca najmenej jedenkrát za tri 

mesiace. Na riešenie takejto situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom 

bol Mgr. Patrik Pčolka. Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca 

obecného zastupiteľstva Mgr. Patrika Pčolku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

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

veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 12. 

Návrh na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 

o obecnom zriadení. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

p o v e r u j e 

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

               - - - - - -  

 

K bodu 13: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 

zriadených 

obecným zastupiteľstvom. 

 

 V tomto bode starosta predložil návrh odmeňovania obecného zastupiteľstva a členov 

komisií zriadených obecným zastupiteľstvom nasledovne: 

 

- za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena vo výške 50 € za jedno zasadnutie 

- členovia obecnej rady 35 € za jedno zasadnutie 

- predseda a členovia komisie zriadeným pri Obecnom úrade 20 € za jedno zasadnutie 

 

 Poslanci súhlasili s takým to návrhom a následne ho aj schválili. 

 

 



Uznesenie č. 9/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 13. 

Návrh na určenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 

zriadených obecným zastupiteľstvom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 s ch v a ľ u j e  

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií zriadených 

obecným zastupiteľstvom podľa predloženého návrhu.  

 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

               - - - - - -  

 

K bodu č.14: Schválenie platu starostu obce 

 

 Obecné zastupiteľstvo plat starostu prerokovalo a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostovi obce 

určilo plat v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to v 

nasledovnom rozsahu: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,20 s účinnosťou od 11.12.2018. Starosta predložil 

návrh platu bez navýšenia, avšak po diskusii sa poslanci rozhodli ho navýšiť v zmysle § 4 

ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 10 % s účinnosťou od 11.12.2018 navyšuje. Plat sa 

zaokrúhľuje na celé € nahor. 

 

 

Uznesenie č. 10/2018 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 14. 

Návrh na určenie mesačného platu starostu 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

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 mesačný plat starostu: 

- podľa § 4 ods. 1, bod 3 citovaného zákona  2,20 násobok priemerného platu 

v národnom hospodárstve, 

- v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 10% násobok jeho 

základného platu. 

 

 



Hlasovanie: 

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Ing. Miroslav Girgoško, 

Ľubomír Kober, Mgr. Dominik Lorek, Martina Mačeková, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. 

Patrik Pčolka, Mgr. Monika Vojteková 

Proti uzneseniu: nikto 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

             - - - - - -   

 

K bodu 15: Diskusia: 

 

V diskusii požiadal poslanec Ing. Miroslav Girgoško starostu obce, aby pripravil zoznam 

projektov, ktoré sú v súčasnosti rozpracované, alebo v príprave. Rovnako požadoval 

nahliadnutie do rozpočtu obce na rok 2019, pričom mu bolo povedané, že rozpočet obce je 

k dispozícii na stránke obce. Ďalší z poslancov – Ľubomír Kober upozornil na nefunkčné 

hydranty a požiadal o nápravu.   

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.34 hod. 

                                                                                     

 

Zapísala: Iveta Gallová                                                          Mgr. Peter Š l o s á r 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Monika Vojteková                                                    ……………………………….. 

 

Ing. Vladimír Nemergut                                                     ……………………………….. 

 

 

 

 


