Obec Vieska nad Žitavou

Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 11. februára 2019 o 16.30 h
v zasadacej miestnosti obecného úradu

Zá p isn ic a
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vieska nad Žitavou
konaného dňa 11. februára 2019
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
5. Správa hlavného kontrolóra o činnosti.
6. Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi.
7. Podanie žiadosti o odkúpenie pozemku parcela č. 92/20, vlastník SR.
8. Schválenie začatia prác na územnoplánovacej dokumentácii obce Vieska nad Žitavou.
9. Prerokovanie nevyčerpanej dovolenky starostu.
10. Prerokovanie poskytnutia funkčného pôžitku k platu.
11. Návrh Rozpočtu obce Vieska nad Žitavou na roky 2019-2021.
12. Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020.
13. Rôzne.
14. Záver.
Pred zahájením zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanec Igor Levický informoval, že
zasadnutie nahráva na diktafón. Mgr. Monika Badová tiež uviedla, že je zapnutý diktafón na
nahrávanie.
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Mladý, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, poslanec Radoslav
Šabík je ospravedlnený a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnený je aj
hlavný kontrolór Ing. Marek Mladý.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
Overovatelia zápisnice: Igor Levický, Ján Lévay
Návrhová komisia: Ivan Mladý, Miroslav Mladý
Zapisovateľka: Mária Kunkelová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Miroslav Mladý/

Schválenie programu rokovania.
Starosta obce dal hlasovať o bodoch programu rokovania tak, ako bol navrhnutý
a zverejnený.
Hlasovanie:
Za:
4 / Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Miroslav Mladý/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Starosta obce skonštatoval, že predložený program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
bol schválený a požiadal poslancov, ak má niekto pozmeňujúci návrh, aby ho predniesol.
Ján Lévay podal návrh, aby bod programu rokovania č. 11 „Návrh Rozpočtu obce Vieska
nad Žitavou na roky 2019-2021“ bol uvedený ako bod 6. a ostatné body rokovania sa
posunú.
Hlasovanie:
Za:
4
/ Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Miroslav Mladý/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
5. Správa hlavného kontrolóra o činnosti.
6. Návrh Rozpočtu obce Vieska nad Žitavou na roky 2019-2021.
7. Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi.
8. Podanie žiadosti o odkúpenie pozemku parcela č. 92/20, vlastník SR.
9. Schválenie začatia prác na územnoplánovacej dokumentácii obce Vieska nad Žitavou.
10. Prerokovanie nevyčerpanej dovolenky starostu.
11. Prerokovanie poskytnutia funkčného pôžitku k platu.
12. Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020.
13. Rôzne.
14. Záver.
K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení.
Pre neprítomnosť hlavného kontrolóra na rokovaní sa predmetný bod presúva na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Bod rokovania sa presúva na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

K bodu 5
Správa hlavného kontrolóra o činnosti.
Bod rokovania sa presúva na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 6
Návrh Rozpočtu obce Vieska nad Žitavou na roky 2019-2021.
Starosta obce požiadal finančnú komisiu, aby predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce.
Zo zasadnutia finančnej komisie nie je jasná informácia, či komisia doporučuje schválenie
rozpočtu.
Predseda finančnej komisie Ivan Mladý uviedol, že komisia zasadala a v návrhu rozpočtu
urobila kompromisy, ktoré zapracovala do rozpočtu. V položke 630 cestná doprava, údržba
komunikácií navrhla ponechať sumu 2 000,00 € a 3 000,00 € presunúť na položku 640 bežné
transfery, dotácie a príspevky. Z položky 630 tovary a služby presunúť 3 000,00 € na položku
640 bežné transfery. Položka 640 dotácie a príspevky, bežné transfery sa tým doplnila na
sumu 6 000,00 €. Členovia finančnej komisie nemali zásadné výhrady k navrhovanému
rozpočtu. Ak by boli návrhy na doplnenie, môže sa rozpočet upresniť.
Ján Lévay porovnal rok 2018 s rokom 2019 a poukázal na navýšenie príjmov z podielových
daní v návrhu rozpočtu o 31 965 €. Z toho dôvodu traja poslanci a člen komisie navrhli nájsť
v rozpočte 6 000 € na opravu kostola, pretože sa bude robiť veľká rekonštrukcia. Po obdržaní
dokumentov k schvaľovaniu rozpočtu zistili, že na aktivity obce je potrebné zobrať úver.
Navrhuje prepracovať rozpočet tak, aby sa nemusel brať úver na všetky aktivity obce.
Rozpočet by mal byť predložený v položkách. Pozrel si rozpočty podobných obcí Melek,
Telince, Červený Hrádok. Každý príjem a výdaj je jasný a zrozumiteľný. Nárast miezd
v týchto obciach je 8% až 10%, ale v našom rozpočte to tak nie je. Napríklad v obci Melek
majú rozpočtované na mzdy 50 000 €, predtým 45 000 €, obec Telince 40 400 €, predtým
36 600, Červený Hrádok 49 500 €. U nás je navrhovaných na mzdy 56 150 €, predtým
48 612 €. Niektorých zamestnancov iné obce riešia cez úrad práce. Navýšenie z podielových
daní je viac o 30 000 € a obec nemá na spolufinancovanie projektov, ale musí si zobrať
úver. Aspoň na časť projektov je potrebné nájsť financie. Navrhuje prepracovať rozpočet do
položiek.
Ivan Mladý reagoval, že celých 6 000 € nie je vyčlenených na opravu kostola, ale z tejto
sumy budú podporené aj iné projekty. Na finančnej komisii nebola prejednávaná žiadna
kúpa pozemku. Doklady k prijatiu úveru na kúpu pozemku pri kostole na prístupovú cestu
obdržali až neskôr.
Mgr. Monika Badová upresnila, že rozdiel medzi rokom 2018 a 2019 nie je 30 000 €. Za
rok 2018 bolo čerpané 139 000 € a v roku 2019 je naplánovaných 153 000 €. Rozdiel je
14 000 €.
Starosta obce dal hlasovať o schválení návrhu Rozpočtu obce Vieska nad Žitavou na roky
2019-2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

2
2
0
0

/Ivan Mladý, Miroslav Mladý/
/ Igor Levický, Ján Lévay/

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Rozpočet obce Vieska nad Žitavou na roky 2019-2021.

K bodu 7
Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi.
Starosta obce uviedol, že dôvodovú správu dostali poslanci spolu s pozvánkou. Rokovanie
o odpredaji inicioval farský úrad. Žiadosť o kúpu farského pozemku si podal p. Miloslav
Hudec a záujem o prístupovú cestu má aj p. Dušan Klučiar. Spoločne sa nedohodli na kúpe
pozemku. Pri rokovaní s p. farárom sa starosta vyjadril, ak obecné zastupiteľstvo dá kladné
stanovisko, obec pozemok odkúpi. Vyriešil by sa tým prístup k nehnuteľnosti p. Hudeca aj p.
Klučiara. Bude to verejne prístupný majetok a cesta bude napojená na cestu do hája.
Ján Lévay povedal, že cesta má byť v správe obce, nie aby bola v osobnom vlastníctve
obyvateľov. Ale pokým nebude schválený rozpočet obce, nebude za kúpu pozemku hlasovať.
Starosta obce dal hlasovanie za schválenie odkúpenia pozemku.
Hlasovanie:
Za:
2
/Ivan Mladý, Miroslav Mladý/
Proti:
2
/ Igor Levický, Ján Lévay/
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odkúpenie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi.
K bodu 8
Podanie žiadosti o odkúpenie pozemku parcela č. 92/20, vlastník SR.
Starosta obce uviedol, že predkladateľom žiadosti je p. Ján Lévay.
Ján Lévay informoval, že o predloženie žiadosti požiadal z toho dôvodu, že cesta je
odkúpená po p. Martina Šabíka a ostatná časť patrí Slovenskému pozemkovému fondu.
Pozemok na cestu zo záhrad je vykúpený po p. Annu Malú. Teraz sa jedná o podanie žiadosti
na SPF, nie o odkúpenie.
Ivan Mladý sa vyjadril, že SPF môže uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode, ak by bol
schválený územný plán obce. Najskôr je nutné previesť pozemky od ľudí na obec, vypracovať
územný plán obce, a potom môže obec požiadať SPF o bezodplatný prevod. Obec by mohla
získať aj ostatné pozemky v správe SPF, napr. pod cintorínom.
Starosta obce uviedol, že na SPF je podaná žiadosť o bezodplatný prevod. Časť z týchto
pozemkov je už prevedená na obec. Keďže cesta je rozdelená na intravilán a extravilán obce,
musela obec uznesením obecného zastupiteľstva preukázať, že do roku 1991 sa o cestu
starala. Najschodnejším riešením pre obec je vypracovanie územného plánu. Obecné
zastupiteľstvo schválilo územný plán zóny, kde bola navrhnutá cesta pri cintoríne. Nie je
možné robiť územný plán zóny, pokiaľ nie je schválený územný plán obce. Ak sa podarí
vykúpiť 3 m zo záhrad na cestu od ďalších vlastníkov, obec môže v tejto veci ďalej
pokračovať.
Starosta obce dal hlasovať za podanie žiadosti o odkúpenie pozemku.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti:
3
/ Igor Levický, Ivan Mladý, Miroslav Mladý/
Zdržal sa:
1
/ Ján Lévay/
Nehlasoval:
0

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond
o odkúpenie pozemku parcela č. 92/20, druh vlastníctva – ostatná plocha, o výmere 885 m2,
parcela registra „E“, zapísaná na LV č. 488, katastrálne územie Vieska nad Žitavou, do
vlastníctva obce Vieska nad Žitavou.
K bodu 9
Schválenie začatia prác na územnoplánovacej dokumentácii obce Vieska nad Žitavou.
Starosta obce uviedol, že dôvodová správa bola doručená poslancom spolu s programom
rokovania. Informoval, že bol na rokovaní na Okresnom úrade, odbor výstavby a na Úrade
nitrianskeho samosprávneho kraja, kde je odborne spôsobilá osoba, ktorá má certifikát na
vypracovanie územného plánu. V roku 1986 bola pre obec spracovaná územnoplánovacia
dokumentácia. Riešila spoločne obec Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany V súčasnosti
je neplatná. Územný plán obce rieši infraštruktúru obce, štátne pozemky, cesty. Obec má zo
zákona nárok na dotáciu na vypracovanie územného plánu. Základom je mať spracované
prieskumy a rozbory, a to aké sú vízie, stratégie obce, zhodnotenie, čo obec plánuje. Potom sa
podáva žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu na tvorbu územného plánu,
ktorý môže byť spracovaný do 2–3 rokov. Územný plán obce nahrádza územné rozhodnutie
pri stavebnom povolení. Prvú časť projektu, prieskumy a rozbory, musí financovať obec. Táto
čiastka predstavuje cca 2 000 €.
Ján Lévay podotkol, že doba spracovania územného plánu je najmenej 5 rokov.
Ivan Mladý konštatoval, že je dôležité schváliť územný plán obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie prác na územnoplánovacej dokumentácii obce
Vieska nad Žitavou.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Miroslav Mladý/

K bodu 10
Prerokovanie nevyčerpanej dovolenky starostu.
Starosta obce uviedol, že za minulý rok mu zostalo 30 dní dovolenky, ktorú si nevyčerpal,
pretože väčšinu času je na obecnom úrade. Dovolenku dlhšiu ako 3 dni v kuse za celé
obdobie nečerpal.
Igor Levický sa vyjadril, že brat je v Beniciach zástupca starostu a starostovi tam dovolenku
nepreplatili. Keby to bolo len desať dní, nebol by problém preplatiť, ale nie 30 dní.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

2
2
0
0

/ Ivan Mladý, Miroslav Mladý/
/ Igor Levický, Ján Lévay

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Vieska
nad Žitavou za rok 2018 v počte 30 dní.

K bodu 11
Prerokovanie poskytnutia funkčného pôžitku k platu.
Starosta obce oboznámil, že na služobné účely využíva svoj mobil, ktorý mu obecné
zastupiteľstvo schválilo preplácať aj v minulosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce Vieska nad Žitavou funkčný pôžitok k platu
vo výške 33,00 € s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Miroslav Mladý/

K bodu 12
Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2019-2021.
Starosta informoval, že Program odpadového hospodárstva je rozsiahly materiál, ktorý sa
vypracováva na obdobie 5 rokov odborne spôsobilou osobou. Musí byť vypracovaný v súlade
s Programom odpadového hospodárstva kraja a podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Vieska nad Žitavou
na roky 2016 -2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Igor Levický, Ján Lévay, Ivan Mladý, Miroslav Mladý/

K bodu 13
Rôzne.
Miloslav Hudec
Vyjadril sa k odkúpeniu farského pozemku. Čo sa týka p. Klučiara, nesúhlasil s tým, aby
pozemok kúpili spoločne. Prístupová cesta sa mu nezatarasí, lebo má prístupovú obecnú
cestu zdola. Spýtal sa, keď obec dávala cirkvi žiadosť na odkúpenie pozemku, kadiaľ by mala
ísť cesta?
Starosta obce sa vyjadril, že cesta bude viesť tak, ako je zameraná v geometrickom pláne
a pripojí sa na cestu do hája.
Miloslav Hudec uviedol, že na liste vlastníctva cirkvi má po tomto pozemku vyznačené
právo prechodu. Je na zváženie, či by obec mala cestu odkúpiť, lebo je tam cena 25 €/m 2. Pri
šírke 8 m je to cca 15 000 €. Túto cenu povedal p. farár, nakoľko z biskupského úradu to
takto poslali. Dom p. Klučiara je definovaný ako záhradný domček. Je táto investícia vhodná
pre obec, kupovať pre záhradný domček cestu? Nebolo by dobré investovať peniaze skôr na
cestu, kde má postavený dom p. Ľ. Mladý? Spýtal sa, keď obecný úrad podal žiadosť na
odkúpenie pozemku, či sa teraz čaká na vyjadrenie?
Starosta obce odpovedal, že p. Klučiar má preto stavebné povolenie na záhradný domček,
lebo tam nie je prístupová cesta. Požiadal o zmenu užívania na rodinný dom, ale mu nebolo
vyhovené. Územný plán obce je jedna z vecí, ktorá by riešila cestu po rodinný dom p. Ľ.

Mladého. Keď obecné
pokračovať nebude.

zastupiteľstvo neschválilo kúpu pozemku, tak sa v tejto veci

Daniela Frajková
Mala pripomienku k ceste za rodinným domom p. Bukovského. Stretnutie k ceste bolo
dvakrát, či sú ľudia ochotní predať pozemok za symbolickú cenu. Položila otázku, čo bude
mať z toho ona, keď vypustí zo záhrady 3 m? V tej dobe starosta povedal, že inžinierske siete
si musia spraviť na vlastné náklady. Nikto s tým vtedy nesúhlasil. Prečo by mal mať niekto
ťarchu, aby cez jeho pozemok ťahali cudzí inžinierske siete?
Vlasta Šabíková oponovala, že ona hneď súhlasila s odpredajom pozemku bez ohľadu na to,
či sa spravia inžinierske siete, pretože sa tým získa stavebný pozemok. Bolo to v čase
sceľovania pozemkov.
Starosta obce uviedol, že v tej dobe povedal, že obec hneď nevybuduje inžinierske siete.
V čase pozemkových úprav by geodeti boli spravili geometrický plán, ktorým by sa vytvorili
aj stavebné pozemky. Odkúpenie pozemkov na cestu je otvorená záležitosť. Ak s tým ľudia
budú súhlasiť, spraví sa geometrický plán a pozemky sa vysporiadajú. Je to súkromné
vlastníctvo, nedá sa do toho nikoho nútiť.
Daniela Frajková sa ďalej spýtala, či dotácia 6000 € na kostol sa nedá získať z nórskych
fondov.
Mgr. Monika Badová vysvetlila, že cirkev je právnická osoba a obec nie je oprávnená v jej
mene žiadať o dotáciu. Cirkev môže o dotáciu požiadať aj Nitriansky samosprávny kraj.
Václav Zelenka
Uviedol, že je člen finančnej komisie. Pokiaľ má obecné zastupiteľstvo schvaľovať rozpočet,
nemôže súhlasiť s tým, že najskôr sa hlasuje o iných aktivitách. Najskôr musia byť aktíva
zakódované v rozpočte. Obec spláca ešte úver na kultúrny dom v čiastke 8 772 € a na dom
súpisné číslo 51 vo výške 4 600 €. V druhom upravenom návrhu rozpočtu sa splátka úveru
vo výške 4 600 € neobjavila. Návrh rozpočtu má byť prehľadný.
Mgr. Monika Badová uviedla, že v rozpočte je uvedené čerpanie bankových úverov 14 652 €
a ostatné úvery ŠFRB vo výške 10 560 € a nachádza sa tam aj úver vo výške 4 600 €.
Václav Zelenka ďalej uviedol, že sa začali práce ohľadne protipovodňovej aktivity. Robili sa
prieskumné vrty a p. Chren mu povedal, že vstúpili na pozemok bez jeho vedomia.
Informoval sa, kde sa môže dozvedieť bližšie informácie k tejto záležitosti.
Starosta obce odpovedal, že projektovou manažérkou je p. Ficeková zo Slovenského
vodohospodárskeho podniku Piešťany. V tejto záležitosti obec presadzuje, aby Nitriansky
samosprávny kraj vyčlenil peniaze na rekonštrukciu mosta.
Ján Lévay
Mal dotaz na ulicu za rodinným domom Bukovských. Na pozemku p. Kollára, stále nie je
posunutý plot o 3 m a nebol povolený výrub stromov. Všetky ostatné ploty sú posunuté. Je

tam problém prechádzať poľnohospodárskymi strojmi. Pozemok už nie je p. Kollára, ale je
obecný. Spýtal sa, či je zahájený výrub stromov?
Starosta obce odpovedal, že výrub stromov nie je zahájený.
Daniela Frajková
Informovala sa, či sa neplánujú v obci čističky. Hovorí sa o čistote životného prostredia, ale
sami si ho nevieme chrániť.
Starosta obce odpovedal, že oprávnenými žiadateľmi na kanalizáciu sú obce nad 2000
obyvateľov. Niektoré obce dostali jeden rok dotáciu na vybudovanie určitej etapy
kanalizácie, a potom ďalšie tri roky im nebola poskytnutá žiadna dotácia.
Daniela Frajková mala dotaz na zber konárov. Spýtala sa, ako si majú zabezpečiť odvoz na
plochu pod cintorínom. Na jednej strane obec chce, aby sa dodržiavali zákony a na druhej
strane nie je ako. Ak to vedia iné obce pre občanov zabezpečiť, aj tu sa ten materiál môže
pripraviť.
Starosta obce sa vyjadril, že môže prichystať návrh na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
aby tento odpad zozbierala spoločnosť, ktorá vyváža komunálny odpad. Ale občania si budú
musieť za túto službu priplatiť. Zároveň uviedol, že si nedovolí pred finančnou komisiou
povedať, že obec potrebuje traktor. S akými mechanizmami má obec pracovať, keď napríklad
kosačka má 15 rokov? V návrhu rozpočtu boli vyčlenené na údržbu určité finančné
prostriedky a finančná komisia v položke ponechala len 2 000 €.
Daniela Frajková odvetila, že ju to ako občana nezaujíma. Spýtala sa p. Lévaya, či nevie, ako
to riešia iné obce.
Ján Lévay poukázal, že drtička sa na obci nachádza, lenže sa nedá zapnúť do elektriky, ale za
traktor.
Starosta obce vysvetlil, že rieši problém biologického odpadu. Jednou z možností je nechať
tento odpad vyvážať firmou a druhou je zakúpiť techniku na zber biologického odpadu.
V rozpočte musia byť na to vyčlenené finančné prostriedky.
Václav Zelenka uviedol, že v návrhu rozpočtu nebolo prezentované, že obec chce kúpiť
techniku.
Ivan Mladý sa vyjadril, že v položke údržba bola navrhnutá suma 5 000 €, z ktorých sa 3000 €
previedlo na dotáciu kostola. Nebolo uvedené, že táto finančná čiastka je na zakúpenie
techniky.
Mgr. Monika Badová uviedla, že bola na zasadnutí finančnej komisie preto, aby vysvetlila, čo
ktorá položka v rozpočte obsahuje. Každú jednu položku spolu prešli a finančná komisia
tomu porozumela. Finančné sumy do rozpočtu dáva podľa skutočného čerpania za
predchádzajúci rok, a nie približné čerpanie. Čo dávajú iné obce, do návrhu rozpočtu nie je
skutočný rozpočet, ale približné čerpanie. Navýšenie mzdy o 10% neznamená pre každého
zamestnanca. Napríklad, ak zamestnanec postupuje v tom roku do iného platového stupňa, je
navýšenie vyššie. Nemôže sa porovnávať, či je to 10%. Viete presne, že na Meleku sú v tej
položke mzdy všetkých zamestnancov? My to máme rozčlenené na troch položkách. Majú
takto rozčlenený rozpočet aj iné obce? Návrh rozpočtu po položkách bude potom, keď bude

ukončené účtovníctvo za rok 2018. Položky do rozpočtu Vám
zapracovať do navrhovaného rozpočtu podľa vlastného uváženia.

dodám a môžete ich

K bodu 14
Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:15 h.
Vieska nad Žitavou, 11. februára 2019
Zapísala: Mária Kunkelová

Štefan Mladý
starosta obce

Overovatelia:
Igor Levický
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Ján Lévay
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