
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 08.06.2011 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
  1. Otvorenie zasadnutia  
  2. Určenie overovateľov zápisnice 
  3. Schválenie programu zasadnutia 
  4. Schválenie platu starostu v súlade s novelizáciou zákona č. 253/1994 Z.z. 
  4a.Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach - doplnenie  
  5. Ukončenie zasadnutia 
 

1.   Otvorenie zasadnutia  
 Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny 
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a otvorila zasadnutie.  
2.   Určenie overovateľov zápisnice 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Bc. Veronika Horňáková 
3.   Schválenie programu zasadnutia 
Predložený program zasadnutia OcZ doplnený o bod 4a.Zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Opatovciach – doplnenie, bol schválený. 
4. Schválenie platu starostu v súlade s novelizáciou zákona č. 253/1994 Z.z. 
Národná rada SR dňa 17. mája 2011 schválila novelizáciu zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest („ďalej len zákon“). 
V zmysle uvedenej novelizácie je potrebné, aby poslanci OcZ rozhodli o plate starostu obce 
s účinnosťou od 01.06.2011.   
Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona t.j. plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 alebo §4 ods. 7 
zákona. Doteraz bol násobok pre obce do 500 obyvateľov 1,65, podľa novely zákona je to 
1,49. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe 
údajov ŠÚ SR za rok 2010 je 769 €. 
769 x 1,65 = 1 269 € 
769 x 1,49 = 1 146 € 
Základný hrubý plat starostu môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť až o 70 %. 
4a.Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach – doplnenie 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach – doplnenie Čl.3  
bod 1:  vložiť text – Odmena bude vyplácaná štvrťročne. 
5. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie OcZ.  
 

V Opatovciach, dňa 08.06.2011   

  

                                                                                         Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

Zapísala: Jana Vraždová 

Overovatelia:         Mgr. Iveta Mondeková      ................................................ 

         Bc. Veronika Horňáková   ...................................... 



 

Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 08.06.2011 
 

Uznesenie č. 40/2011 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
plat starostu obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 
a násobku podľa §4 ods. 1 + 20% to je 769 x 1,49 = 1 146 + 229 = 1375 €  
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 41/2011 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach – doplnenie Čl.3  
bod 1:  vložiť text – Odmena bude vyplácaná štvrťročne 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 08.06.2011   

 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

Zapísala: Jana Vraždová 

 

Overovatelia:         Mgr. Iveta Mondeková    ................................................ 

         Bc. Veronika Horňáková   ...................................... 
 
 
 
 


