
                Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

_________________________________________________________ 
Uznesenia prijaté na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce  

Plechotice, konaného dňa 27. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti 

 OcÚ v Plechoticiach.  

 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje  
- podľa § 12 ods. 5 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

program svojho zasadnutia dňa 27.12.2018 nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba Návrhovej komisie 

5. Rozpočet na rok 2019 - návrh 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

7.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu 

starostu 

8. Určenie platu starostu 

9. Rôzne, aktuálne informácie 

10. Záver 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje  

- prítomnosť určenej pracovníčky OcÚ, ktorej úlohou bude zapisovať priebeh rokovania 

obecného zastupiteľstva, aby bola nápomocná určenému zapisovateľovi zápisnice z radou 

poslancov 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Účasť pracovníčky na zasadnutiach obecného úradu bola schválená. 

 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie  

návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021  



b) schvaľuje 

návrh rozpočtu na rok 2019  

-v súlade s § 11ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 10zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Návrh rozpočtu bol schválený. 

 

 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 
a) poveruje  
- poslanca  Mgr. Martina Hrubovského  zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

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

Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 

- v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  - Poverenie starostu obce pre poslanca obecného zastupiteľstva Jozefa Halapina 

funkciou zástupcu starostu obce  

 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) určuje 

- podľa ustanovenia § 3 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších právnych predpisov starostovi patrí plat, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku koeficienta podľa počtu obyvateľov. Na základe ustanovenia § 4 ods. 2 uvedeného 

zákona bolo navrhnuté a schválené  skupinou poslancov navýšenie platu starostu o 40 %.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

Plat starostu bol schválený.  

 



Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) schvaľuje 

- podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Plechotice s týmto 

znením:  

OBEC PLECHOTICE 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Plechotice uznesením č. 9/2018 zo dňa 27. 12. 2018 podľa 

ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

v y h l a s u j e 

 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Plechotice, 

 

ktorá sa uskutoční dňa 01. 03. 2019 * na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Plechotice. 

 

Kandidáti na  funkciu  hlavného  kontrolóra  musia  doručiť  svoju  písomnú  prihlášku  

spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. 02. 2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke 

na adresu: 

Obec Plechotice 

Hlavná 39/70 

  075 01 Plechotice 

 

Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené 

minimálne úplné stredné vzdelanie. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.  

 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, 

telefón), 

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie 

výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania 

voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Plechotice. 
 

V Plechoticiach, 20. januára 2019 

*z organizačných príčin presunuté na 28.2.2019  

Uchádzači, ktorí splnia požadované kritéria budú pozvaní na voľbu hlavného kontrolóra 

obce najmenej 7 dní pred jeho konaním s uvedením dátumu, miesta a hodiny voľby.  

Poslanci určili  pracovný pomer na kratší pracovný čas pre hlavného kontrolóra  - 0,1 

úväzku.   

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 



 Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

  

a) berie na vedomie 

- všetky diskusné príspevky poslancov a starostu v bode 9 schváleného programu. 

 

 

 

                                                             Ing. Peter Koščo 

                                                            starosta obce Plechotice  

 

 

V Plechoticiach, dňa 27.12.2018 

 

 

 

 

 

 


