
                                          Z á p i s n i c a     č.  9/2018 

                zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 07.12.2018 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačová R, Mačo R, Šimko J. 

Neprítomní:  Mgr.Kolesárová H. 

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 07.12.2018 (piatok) o 13,00 hod. v budove Obecného domu, 

bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce. 

    Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

4.  Schválenie rozpočtu obce 2019 

5.  Schválenie preplatenie zostatku dovolenky starostovi za rok 2018 

6.  Schválenie koncoročných odmien poslancov 

7.  Úprava rozpočtu obce v roku 2018 

8.  Ostatné - diskusia  

9.  Záver 
Hlasovanie:       za   ...  6,              proti   ...   0,                   zdržal sa  ... 0 

 

Za zapisovateľa bola určená  Makarová Janka, pracovníčka obce,  
za overovateľov zápisnice boli určení Bačo Martin, Dužda Marek.  

Zapisovateľ a overovatelia boli jednohlasne schválení.  

 

K bodu  č. 3 a 4 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 22.11.2018, 

k návrhu neprišli žiadne pripomienky. 

Nato HK obce Mgr.Kopčáková Ľ. predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 48/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

Hlasovanie:    za  ... 5 (Bačo M, Horváth P, Mačová R, Mačo R., Šimko J) 

                       proti  ... 0,        zdržal sa   ... 1 (Dužda M.) 

 

Uznesenie č. 49/12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 ako vyrovnaný vo výške 

1 349 705 €. 

Hlasovanie:    za   ...  4 (Bačo M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)           

                       proti ... 0,           zdržal sa  ... 2 (Mačo R, Dužda M) 

 

 

 

 



K bodu 5 

Starosta poprosil HK o vysvetlenie čerpania dovolenky starostu za rok 2018 do konca 

volebného obdobia t.j. 21.12.2018. V prípade ukončenia prac. pomeru starostu skončením 

funkčného obdobia v zmysle posudzovania podľa Zákona o sociálnom poistení, počas 

decembra 2018 patrí starostovi nárok na dovolenku za rok 2018 v pomernej časti 11/12, podľa 

§ 102 ZP, čo predstavuje 27,5 dňa z nároku spolu s dodatkovou dovolenkou v zmysle Vyššej 

kolektívnej zmluvy. V zmysle § 116 bod 3 za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery 

dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy s výnimkou, ak si túto 

dovolenku nemohol vyčerpať. 

Keďže k dnešnému dňu starosta nevyčerpal ani 1 deň z nároku dovolenky za rok 2018 

z dôvodu čerpania zostatkovej dovolenky za rok 2017 a z prevádzkových dôvodov, starosta 

navrhuje OZ schváliť preplatenie časti z nároku dovolenky v počte 19 dní. 

Uznesenie č. 50/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  schvaľuje preplatenie časti dovolenky za rok 2018, t.j. 

starostovi 19 dní dovolenky. 

Hlasovanie:     za  ... 4 (Bačo M, Horváth P, Mačová R, Šimko J)           

                        proti   ....2 (Dužda M, Mačo R.),         zdržal sa  ...  0 

  

K bodu 6 

Návrh odmien pre poslancov vysvetlila HK podľa novely zákona č. 369/1990  § 25 ods.8) 

platného od 01.04.2018 – poslancovi možno poskytnúť odmenu podľa zásad odmeňovania 

poslancov, najviac však v kalendárnom roku do výšky 1 mesačného platu starostu bez 

navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Pre rok 2018 sa výška alikvotne prepočíta. 

Uznesenie č. 51/12/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľujú mimoriadne odmeny poslancov vo výške 500€.  

Hlasovanie:      za  ... 6 (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačová R, Mačo R, Šimko J.) 

                         proti ... 0,           zdržal sa  ... 0  

 

K bodu 7 

Ekonóm obce Ing.Lukáč D. oboznámil prítomných o rozpočtovom opatrení č. 2/2018 – 

úprava rozpočtu obce 2018, kde sa znížia kapitálové príjmy a výdaje o -86.000 €.  

Celkový rozpočet obce po znížení bude 1.280 756 €. 

Uznesenie  č. 52/12/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2018 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2018, znižuje celkový rozpočet – 86.000 €.  

Hlasovanie:      za  ... 5,           proti  ... 0,            zdržal sa  ... 1 (Dužda M)   

 

K bodu 8 

Starosta obce informoval prítomných o odkupe pozemkov v rómskej osade, odkúpených je 

90%  plánovaných pozemkov. 

Materská škola je skolaudovaná, od nového roka bude fungovať MŠ v nových priestoroch. 

Žiadosť o štefanskú zábavu. 

Starosta obec informoval prítomných, že Ustanovujúca schôdza bude 21.12.2018, na ktorej 

zložia sľub iba noví poslanci.  

Novozvolený starosta obce neskladá sľub, nakoľko bolo vydané predbežné opatrenie 

Ústavného súdu o zdržaní sa vydania osvedčenia o zvolení starostu obce A.G. do rozhodnutia 

ÚS vo veci samej. 

 

 

              



Zapísala:   Makarová Janka 

Overovatelia:  Bačo Martin 

                        Dužda Marek   

                                                  

                                                                 

                                                                                                   Slavomír Lipták  

                                                                                                    Starosta obce  

 

 

                                                     

 

 

                                                                                             

 


