
             Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

    _________________________________________________________________________ 

 

U z n e s e n i e 

 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plechoticiach   

03. februára 2022  v Zasadacej miestnosti OcÚ 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

Schvaľuje: 

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

program svojho zasadnutia dňa 13.12.2022 nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Návrh – Dodatok č.1 k VZN 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Plechotice 

5. Odkúpenie pozemku ul. Čeľovská – E – KN č. 566/102 

6. Rozpočet na rok 2023 – návrh 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Plechotice, 03. februára 2023 

Miesto a dátum podpisu 

 

 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 9/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Berie na vedomie 

1/ 

Informácie externej účtovníčky 

Schvaľuje 

2/   

Vykonať hĺbkový audit za rok 2022 

 

Plechotice, 03. februára 2023 

Miesto a dátum podpisu 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje 

1/  

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice 

Plechotice, 03. februára 2023 

Miesto a dátum podpisu 

 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 



Uznesenie č. 11/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

v súlade § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje: 

1/ 

Podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Plechotice s týmto 

znením: 

OBEC PLECHOTICE 

Obecné zastupiteľstvo Obce Plechotice uznesením č. 11/2023 zo dňa 03.02.2023 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 03.03.2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Plechotice. 

 

1) Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Plechotice v súlade s § 18a 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,  

• prax v kontrolnej, prípadne ekonomickej činnosti min. 4 roky,  

• občianska a morálna bezúhonnosť,  

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

2) Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady: 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé 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, 

• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

• písomný súhlas kandidáta na spracovanie 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. 

 



3) Plat v sume  155,- €/mesačne, koeficient 1,28 a úväzok 0,1/15 hod. mesačne.  

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.  

Kandidáti na  funkciu  hlavného  kontrolóra  musia  doručiť  svoju  písomnú  prihlášku 

spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 28.02.2023 do 15.00 hod. v zalepenej 

obálke so zreteľne označeným textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ na 

adresu: 

       Obecný úrad Plechotice  

       Hlavná 39/70 

       075 01 Plechotice 

 

 

V Plechoticiach, 06. februára 2023                                           PaedDr. Marek  Andráš 

                                                                                                                       starosta obce, v.r. 

 

Plechotice, 03. februára 2023 

 

Miesto a dátum podpisu 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 12/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje 

1/  

Odkúpenie pozemku na ulici Čeľovská od p. Jána Volkaia, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti 

evid. na LV č. 1110, v kat. úz. Plechotice, a to: 

     parcely registra „E“ – parc. č. 566/102, orná pôda 

                               

Kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti bude stanovená znaleckým posudkom. 

 

Plechotice, 03. februára 2023 

Miesto a dátum podpisu 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 



 

Uznesenie č. 13/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

Schvaľuje: 

1/  

V súlade s §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov neuplatňovanie programov v rozpočte obce Plechotice od r. 2022. Menšie úpravy 

rozpočtu vykoná starosta obce. 

2/  

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

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

predpisov 

 

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

 návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 

      b)  schvaľuje 

 návrh rozpočtu na rok 2023 

 

Plechotice, 03. februára 2023 

 

Miesto a dátum podpisu 

 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 


