
U z n e s e n i e 

 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plechoticiach   

03. marca 2023  v Zasadacej miestnosti OcÚ 

 

Uznesenie č. 14/2023 

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. Schválenie programu 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Plechotice  2023-2028 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Plechotice, 03. marca 2023 

Miesto a dátum podpisu 

 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 15/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

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

Schvaľuje 

1. Požadované dotácie najviac do polovice požadovanej sumy podľa oprávnených výdavkov 

Plechotice, 03. marca 2023 

Miesto a dátum podpisu 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 



Uznesenie č. 16/2023 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Plechotice 

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

A) konštatuje, že  

podmienky uvedené v uznesení č. 11/2023 z 03.02.2023 boli splnené uchádzajúcim sa kandidátom na 

funkciu hlavného kontrolóra  

 

B) berie na vedomie  

výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Plechotice na funkčné obdobie 2023 - 2028  

 

C) konštatuje, že  
na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Plechotice bola Ing. Valéria Antalová 

zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie 2023 - 2028 

D) poveruje 

starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom obce 

Plechotice, 03. marca 2023 

Miesto a dátum podpisu 

                                                                                                       PaedDr.  Marek Andráš 

                                                                                                                starosta obce 

            

    Uznesenie č. 17/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach 

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

Ukladá starostovi obce 

1. Zapojiť sa do výziev ohľadom dotácií fotovoltaiky, kompostoviska a zberného dvora 

Plechotice, 03. marca 2023 

Miesto a dátum podpisu 

                        PaedDr. Marek Andráš 

                                 starosta obce 

 

 


