
      OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava 

 
Číslo: 155/Cho/2014 

 

                                                                   Z á p i s n i c a   

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Podhorie konaného dňa 
19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu Podhorie 

 

Prítomní :       Anton Chobot – poverený zastupovaním starostu obce 

      

Poslanci :  Miroslava Adamková                                  

                                  Viliam Masný 

                                  Ľubomír Šupej 

                                  Ľudmila Šupejová   

                                  Milan Svitana 

       

Ďalší prítomní:    Viera Masná , hlavný kontrolór 

                               Monika Vráblová, zamestnanec obce 

  

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie a uctenie si pamiatky zosnulého starostu obce. 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej 

komisie. 
3. Zánik mandátu starostu obce.  
4. Návrh na čiastočnú úhradu nákladov na pohreb starostu obce. 
5. Predloženie žiadosti predsedovi NR SR o vyhlásenie nových volieb do orgánov 

samosprávy obcí. 
6. Zmena podpisového vzoru na disponovanie s finančnými prostriedkami obce.  
7. Určenie komisie na prevzatie funkcie poslancom povereným zastupovaním starostu 

obce a určenie jeho platu.  
8. Diskusia. 
9. Schválenie návrhu na uznesenie. 
10. Záver. 
 



K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  a uctenie si pamiatky zosnulého starostu obce 

 

Rokovanie OZ  otvoril Anton Chobot, poverený zastupovaním starostu obce. Privítal všetkých 
prítomných a požiadal prítomných o uctenie si minútou ticha zosnulého starostu obce Rudolfa 
Martinku. Po minúte ticha konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je 
uznášaniaschopné. Ústne sa ospravedlnila z rokovania Jozefa Koššová.  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

 

Zapisovateľ : Viliam Masný 

Overovatelia zápisnice: Ľudmila Šupejová, Miroslava Adamková 

Návrhová komisia: Milan Svitana, Ľubomír Šupej  

 

Hlasovanie :  za 6    Miroslava Adamková 

                                  Anton Chobot 

                                  Milan Svitana 

                                  Viliam Masný 

                                  Ľubomír Šupej 

                                  Ľudmila Šupejová   

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 3. Zánik mandátu starostu obce.  

 

Poslanci vzali na vedomie, že úmrtím starostu obce zaniká mandát starostu obce podľa 
ustanovení § 13a ods.1 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Na základe uvedenej 
skutočnosti je potrebné prijať uznesenie k zániku mandátu starostu obce a informáciu o 
nároku na 3 mesačné odstupné podľa  § 5 ods. 4 zákona č. 253/1994 Zb. o o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov.  
 
K bodu 4. Návrh na čiastočnú úhradu nákladov na pohreb starostu obce. 

Poslanci jednomyseľne schválili uhradiť faktúru za náklady spojené so zabezpečením pohrebu 
starostu obce  firme POHREBNÉ SLUŽBY Daniela Bobuľová, s.r.o. v celkovej výške 860,14 
€ z výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2014 z podpoložky 6330062 – ostatný materiál.   



Hlasovanie :  za 6    Miroslava Adamková 

                                  Anton Chobot 

                                  Milan Svitana 

                                  Viliam Masný 

                                 Ľubomír Šupej 

                                 Ľudmila Šupejová   

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

                          

                              

K bodu 5. Predloženie žiadosti predsedovi NR SR o vyhlásenie nových volieb do orgánov 
samosprávy obcí 

 

Žiadosť o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí sa predkladá predsedovi NR 
SR v zmysle § 48 ods. 4 zákona č. 346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby, ak sa uprázdnilo miesto 
starostu obce. Lehoty na nové voľby určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky v 
prílohe k rozhodnutiu o vyhlásení nových volieb. Nové voľby sa nevyhlásia len ak je 
naplnená podmienka naplnenia limitu posledných šiestich mesiacov funkčného obdobia 
orgánov samosprávy obcí a teda i starostu obce. 
 
Poslanci vzali na vedomie. 
 
K bodu 6. Zmena podpisového vzoru na disponovanie s finančnými prostriedkami obce 

Zmenu podpisového vzoru je potrebné vykonať spolu s výmenou bankomatových kariet za 
účelom disponovania s finančnými prostriedkami obce vedenými na účtoch zriadených 
v bankách a s tým spojeným určením osôb oprávnených disponovať s prostriedkami.  
Disponovať a nakladať s finančnými prostriedkami budú spolu s Antonom Chobotom aj 
zamestnankyne Monika Vráblová a Anna Horčičáková. Na každej finančnej operácii musí 
byť okrem podpisu Antona Chobota aj podpis buď Moniky Vráblovej alebo Anny 
Horčičákovej. 
 

Hlasovanie :  za 6    Miroslava Adamková 

                                  Anton Chobot 

                                  Milan Svitana 

                                  Viliam Masný 

                                  Ľubomír Šupej 



                                  Ľudmila Šupejová   

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 
K bodu 7. Určenie komisie na prevzatie funkcie poslancom povereným zastupovaním starostu 
obce a určenie jeho platu. 
 
Za účelom prevzatia funkcie poslancom povereným zastupovaním starostu obce je potrebné 
ustanoviť komisiu na protokolárne prevzatie funkcie spojené s prevzatím spisovej agendy, 
finančných účtov, materiálno-technického zariadenia, dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, insígnií obce .  
      
 
Anton Chobot  navrhol do komisie na prevzatie  poverený zastupovaním starostu obce: 

Predseda: Viliam Masný 

člen: Monika Vráblová 

člen: Juraj Martinka 

Hlasovanie :  za 6    Miroslava Adamková 

                                  Anton Chobot 

                                  Milan Svitana 

                                  Viliam Masný 

                                  Ľubomír Šupej 

                                  Ľudmila Šupejová   

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Zároveň je potrebné  určiť platové náležitosti poslanca povereného zastupovaním starostu 
obce. V zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. 
c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní 
úlohy starostu podľa § 13b ods. 4, patrí plat podľa § 13b ods. 5 plat vo výške určenej 
zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
Plat bude vyrátaný z priemernej mesačnej mzdy národného hospodárstva za rok 2012 – t.j. 
805€ vynásobený koeficientom 1,65 – počet obyvateľov do 1000. Plat zástupcu starostu bude 
predstavovať 1328,25 €. 
 

Hlasovanie :  za 6    Miroslava Adamková 

                                  Anton Chobot 



                                  Milan Svitana 

                                 Viliam Masný 

                                  Ľubomír Šupej 

                                 Ľudmila Šupejová   

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 
K bodu 8. Diskusia 
 
Zástupca starostu Anton Chobot sa poďakoval poslancovi Milanovi Svitanovi za smútočný 
prednes počas pohrebu zosnulého starostu a Viliamovi Masnému za pomoc pri zabezpečení  
príprav pohrebu zosnulého starostu a prípravy mimoriadnej schôdze.  
 
K bodu 9. Schválenie návrhu na uznesenie 

Na základe prednesených žiadostí, podnetov a návrhov bolo prijaté uznesenie, ktoré bude 
tvoriť prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10. Záver 

Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie bolo ukončené o 17,45 hod.  

 

 

Zapísal: Viliam Masný                                                             Anton Chobot,  

poverený zastupovaním starostu obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ľudmila Šupejová 

                                            Miroslava Adamková         


