Z Á P I SN I C A
z 25. (neplánovaného) zasadnuta obecného zastupiteľstva obce Vieska nad
Žitavou konaného 27. augusta 2018

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listnn

Program:
1. Otvorenie
2. určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu.
3. Prerokovanie uznesenia č. 153/2018 z 30.7.2018 nepodpísaného starostom obce
4. Záver
K bodu1
Otvorenie zasadnuta obecného zastupiteľstva
Rokovanie zasadnuta obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Mladý, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní 5 poslanci OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu
Overovatelia zápisnice: Radoslav Šabík, Ján Lévay
Návrhová komisia : Václav Zelenka, Miroslav Mladý
Zapisovateľka: Mgr. Monika Badová
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa :
Nehlasoval:

5 /Mladý, Levický, Zelenka, Šabík, Lévay/
0
0
0

Starosta obce prečítal navrhovaný program za ktorý dal hlasovať:
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa :
Nehlasoval:

5 /Mladý, Levický, Zelenka, Šabík, Lévay/
0
0
0

Starosta obce konštatoval, že predložený program 25. zasadnuta OZ bol schválený.

K bodu 3
Prerokovanie uznesenia č. 153/2018 z 30.7.2018 nepodpísaného starostom obce
Starosta obce zdôvodnil nepodpísanie predmetného uznesenia z objektvnych dôvodov:
Má za to, že je to kontraproduktvne pre obec a obyvateľom obce to bude prekážať
a ubližovať. Ďalej poskytol krátku analýzu výdavkov na plat budúceho starostu:



Súčasný úväzok starostu je 100%. Jeho plat je 1420,00 EUR
Pokiaľ by mal nový starosta 60%-ný úväzok, jeho plat by bol 852,00 EUR.
Z vyjadrenia p. Lévaya je známe, že sa môže plat navýšiť až o 70%. Jedná sa o sumu
596,00 EUR. Súčet týchto dvoch súm je 1448,00 EUR. Čiže nový starosta by pracoval
len na 60 % ale plat by mal vyšší o 28,00EUR ako je plat súčasného starostu, ktorý
pracuje na 100%.

úväzok
Súčasný
starosta
Nový
starosta

100%

Základný
plat
1420,00

Navýšenie
70%
-

Plat spolu
V EUR
1420,00

60%

852,00

596,00

1448,00

Starosta sa obrátl s otázkou na poslancov, pre koho je takto lukratvny džob pripravovaný?
Ján Lévan poznamenal, že plat sa starostom zo zákona navýši o 10%.
Na to starosta obce poznamenal, že pri zvýšení platu o 10% bude konečný plat nového
starostu ešte vyšší ako uvádza v analýze.
Miroslav Mladý zareagoval na uvedený problém poznámkami, že poslancom za celé volebné
obdobie nejde o chod obce, ale stavajú sa prot starostovi. Rozobral celkovú činnosť
poslancov počas celého volebného obdobia a konštatoval, že sa nič neurobilo. A zníženie
úväzku starostu je len vyvrcholenie.

Igor Levický prečítal vybraté znenia zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 12 odst. 11
(11) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich
schválenia obecným zastupiteľstvom

§ 13 odst. 6
(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je
zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho
výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

§ 13 odst. 8
(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätnovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.
Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Miroslav Mladý konštatoval , že pokiaľ zastupiteľstvo chcelo šetriť fnančné prostriedky
mohlo znížiť napr. počet poslancov na budúce volebné obdobie z piatch na troch.
Ján Lévan reagoval na znížený úväzok slovami , že nie je problém v budúcnost navýšiť , ale
tak ako to teraz ide, to nemôže byť.

Starosta obce dal hlasovať za uznesenie č. 153/2018 z 30.7.2018
Hlasovanie:
Za:
Prot:
Zdržal sa :
Nehlasoval:

4 / Levický, Zelenka, Šabík, Lévay/
1 / Mladý/
0
0

Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo nepodpísané uznesenie č.
153/2018 zo dňa 30.7.2018 a väčšinou hlasou ho opätovne potvrdilo .

K bodu 4
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnute OZ
Zasadnute OZ bolo ukončené o 16:45 hod.

Vo Vieske nad Žitavou, 27.8.2018

Zapísala : Mgr. Monika Badová

Štefan Mladý
starosta obce

Overovatelia: Radoslav Šabík .........................................................

Ján Lévay ...................................................................

