
 

 

 

OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

 
Číslo: 459/Cha/2018                                  

                                                     

 

Z á p i s n i c a  

 
z ustanovujúceho   zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, 

konaného dňa 4.12. 2018 o 17.00 hod. 

 

Prítomní : Anton Chobot  - starosta obce 

                   Miroslava Adamková 

                   Ing. Lenka Danková 

                   Róbert Gažúr 

                   Martin Masný 

                   Pavol Masný 

                   Radoslav Masný 

                   Viliam Masný  

Ostatní prítomní : Ing. Milan Matejkov   - hlavný kontrolór 

                   Anna Horčičáková – zamest. obce 

                   Ing. Gabriela Šupejová – zamest. obce  

 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie  zasadnutia a štátna hymna 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie   výsledkov  volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie    

    osvedčení   o zvolení  novozvolenému starostovi obce a poslancom  novozvoleného    

    obecného  zastupiteľstva, správa mandátovej komisie  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce   

5. Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu - príhovor 

7.  Schválenie  programu  ustanovujúceho  zasadnutia obecného  zastupiteľstva  

8.  Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať   

      a viesť  zasadnutia obecného  zastupiteľstva a  vymenovanie zástupcu starostu   

9.  Návrh na zriadenie stálych komisií a voľba ich predsedov 

10.Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu      

      pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej     

      členov 

11.Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 

12. Plán práce Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019 

13. Návrh na schválenie audítorky a ceny za audit za rok 2018 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 
 



1) Starosta obce Anton Chobot privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.12.2018 o 17,00 hodine v Kultúrnom dome v 

Podhorí, ktoré zvolal ako starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa 

uskutočnilo v lehote do 30 dní od vykonania volieb v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v zn.n.p.   
      V úvode určil     za zapisovateľa: pani Annu Horčičákovú  

                                 za predsedu mandátovej komisie : Ing. Lenku Dankovú  

                                 a za členov : Miroslavu Adamkovú a Radoslava Masného 

 
 

     2) Štátna hymna -  
     Pred ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva odznela štátna hymna v súlade s § 

     13ods.3 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich požívaní v 

zn.n.p. 

Starosta obce poprosil prítomných o povstanie k úcte  Štátnej hymne 

 

3) Oznámenie  o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
Predseda volebnej komisie pani Lenke Chobotová  predniesla výsledky volieb v komunálnych 

voľbách zo dňa 10.11.2018 

 

Predseda  mandátovej komisie Ing. Lenke Danková  predniesla správu 

Mandátnej komisie z osvedčenie o zvolení za starostu obce Podhorie, osvedčenia o zvolení za 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Podhorie a vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie starostu 

obce a poslancov obecného zastupiteľstva  

  

 
 

SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 

z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva obce Podhorie, konaného 

4.decembra 2018 

 

Mandátová komisia v zložení:  

 

Predseda: Ing. Lenka Danková 
 

Členovia: Miroslava Adamková 

                 Radoslav Masný 
 

A. Preverila:  

 

1) osvedčenie o zvolení Antona Chobota za starostu obce Podhorie 

 

2)  osvedčenia o zvolení:  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, 

      Róbert Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  za poslancov obecného   

     zastupiteľstva obce Podhorie 

      

3)  vyhlásenie Antona Chobota o zlučiteľnosti funkcie starostu obce s funkciou uvedenou v §    

     13 , ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 5    

     ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  

     verejných   funkcionárov v znení neskorších predpisov 



 

4) vyhlásenia :  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková,  Róbert Gažúr,  

    Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  o zlučiteľnosti funkcie poslancov         

    obecného zastupiteľstva s funkciou uvedenou v § 11 ods. 2  č. 369/1990 Zb. o obecnom    

    zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

B. Overuje platnosť voľby:  

 

1)  Anton Chobot, ktorý bol v komunálnych voľbách konaných 10. novembra 2018 zvolený     

     za   starostu obce Podhorie. 

 

2)   Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková,  Róbert Gažúr,  Pavol Masný,     

       Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  ktorí boli v komunálnych voľbách konaných      

      10.11. 2018 zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva obce Podhorie 

 

      C. Konštatuje, že 

 

1)   Anton Chobot starosta obce Podhorie zložil sľub v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990      

       Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

       

2)    Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková,  Róbert Gažúr,  Pavol Masný,     

       Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  poslanci obecného zastupiteľstva obce Podhorie  

       zložili   sľub v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

       predpisov 

 

3)   Anton Chobot, starosta obce Podhorie nevykonáva ani jednu z funkcií, uvedených v  § 13  

      ods.    3 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 5   

      ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  

      verejných  funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou  

      starostu 

 

 4)   Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková,  Róbert Gažúr,  Pavol Masný,     

       Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  poslanci obecného zastupiteľstva obce nevykonávajú       

       ani jednu z funkcií, uvedených v  § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   

       v znení neskorších predpisov, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca obecného                                                

        zastupiteľstva. 

 

     Správa bola členmi mandátovej komisie prečítaná a uznaná za správnu o čom svedčia ich   

     podpisy.   

 

Dátum vyhotovenia správy 4. 12. 2018  

 

Predseda mandátovej komisie:  

 

Ing. Lenka Danková                                                   

 

Členovia mandátovej komisie:  

 

Miroslava Adamková  , Radoslav Masný                                               

Podpísaná správa mandátovej komisie tvorí prílohu zápisnice. 



 

 

 

 

4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.   
 

Opätovne zvolený starosta Anton Chobot zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce tak, že 

zákonom stanovený text sľubu prečítal a po prečítaní sľub potvrdil podpisom pod text sľubu.  

      Sľub starostu tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

 

5) Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 

Ing. Milan Matejkov hlavný kontrolór  obce prečítal  zákonom predpísaný sľub pre poslancov  a 

po prečítaní sľubu ho potvrdili poslanci OZ svojím podpisom pod text sľubu.  

      Sľub poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 

 

6) Vystúpenie novozvoleného starostu.  

 

Vážení prítomní. 

 

     Zložením sľubu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa definitívne 

potvrdili orgány obce, ktoré budú najbližšie štyri roky rozhodovať o základných otázkach 

života našej obce. 

     Chcem Vás ubezpečiť za seba aj za poslancov, že tak ako sme to spolu  pred chvíľkou 

sľúbili tieto rozhodnutia budú v prospech obce a jej rozvoja. 

      Keď sa mám vrátiť k tohoročným voľbám do orgánov samosprávy obcí musím povedať, 

že  som bol sklamaný s nízkou účasťou. Tých 207 voličov, čo prišlo k voľbám, to pochopilo a 

svojou účasťou podporili kandidátov a dali im dôveru. 

Chcem sa im za to  poďakovať a sľúbiť, že ich nesklameme. 

     Čo sa týka našej činnosti a čo sa udialo za uplynulé volebné obdobie, nechám na posúdenie 

každému z Vás.  Chcem iba pripomenúť, čo som sľuboval pred štyrmi rokmi, som sa snažil aj 

s obecným zastupiteľstvom splniť. Nedá sa všetko urobiť ihneď, ale postupne nás čaká veľa 

práce, aby sme splnili aj predošlé sľuby, ktoré  niekedy kvôli zdĺhavým legislatívnym 

procesom nejdú urýchliť. Naše priority v nasledujúcom volebnom období budú najmä: 

- vyriešiť zásobovanie pitnou vodu - čo sa nám čiastočne krátko pred voľbami podarilo 

vybudovaním nového podporného vrtu; 

-  pokračovanie kanalizácie, 

-  rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

-  rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia,  



-  vyriešenie majetkových pomerov KD miestnych komunikácií, futbalového ihriska  

- výstavba obecných bytov, 

-  vybudovanie oddychovej zóny,  

- rekonštrukcia stredu obce,  

- uchádzať sa o grant na rekonštrukciu domu smútku,  

- zateplenie a rekonštrukcia KD  

-  využiť ďalšie dotačné fondy z prostriedkov európskej únie a podpory ministerstiev 

a intenzívne pracovať na obnovovaní a skrášlení našej obce,  

 

Čo sa nám podarilo urobiť: 

- vybudovanie a vyasfaldovanie niektorých ulíc 

-vybudovanie dvoch etáp kanalizácie a rozšírenie vodovodnej siete  

-výstavba novej Materskej školy a rekonštrukcia okolia MŠ 

-rozšírenie rozhlasu a verejného osvetlenia 

-rekonštrukcia futbalových šatní a hasičskej zbrojnice 

- posilnenie vodného zdroja výstavbou 2 vrtov 

-výstavba nového detského ihriska v Materskej škole 

- osadenie nového kríža na cintoríne 

- rekonštrukcia vchodu na obecný úrad a kultúrny dom 

 

       Záverom čo ešte povedať? Len a len spoločným silami, trpezlivosťou, rešpektovaním 

jedného voči druhému aj napriek nejednotným názorom na vzniknuté problémy, hľadaním 

spoločného riešenia a prijatím kompromisov sa nám všetkým budú riešiť problémy lepšie aj 

keď niekedy nie ľahko, ale predovšetkým k spokojnosti všetkých nás.  

        A na koniec by som chcel poďakovať poslancom, ktorí pracovali pre túto 

obec v minulom volebnom období. Taktiež sa chcem poďakovať aj im rodinám, že im 

umožnili na úkor času, ktorý mal byť venovaný im, zúčastňovať sa na akciách v prospech 

obce. Ďakujem. 

 
Poslanci OZ príhovor novozvoleného starostu obce Antona Chobota vzali na vedomie.  
 

 

 7) Návrh na schválenie  programu  ustanovujúceho  zasadnutia obecného  zastupiteľstva 

a určenie a  schválenie  zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 



Starosta obce prečítal ďalšie body programu ustanovujúceho zasadnutia OZ (podľa pozvánky) a 

konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní všetci 

zvolení poslanci a za program zasadnutia dal hlasovať.  
 

Na rokovaní bolo  prítomných   7 poslancov  zastupiteľstva:   Martin Masný, Radoslav 

Masný, Miroslava Adamková, Róbert Gažúr,   Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka 

Danková , ktorí jednohlasne program schválili.  

 

Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

Boli navrhnutí :  

 -  do návrhovej komisie navrhujem: Róbert Gažúr a Pavol Masný  

  -  za overovateľov zápisnice: Viliam Masný a Martin Masný  

 -  a za zapisovateľa určujem pani Annu Horčičákovú 

 

Program rokovania:  

 

 1.  Schválenie  programu  ustanovujúceho  zasadnutia obecného  zastupiteľstva, určenie   

       a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

2.  Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať   

       a viesť  zasadnutia obecného  zastupiteľstva a  vymenovanie zástupcu starostu.  

3.  Návrh na zriadenie stálych komisií a voľba ich predsedov. 

4.  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu      

      pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej     

      členov. 

5.  Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

6.  Plán práce Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019. 

7.  Návrh na schválenie audítorky a ceny za audit za rok 2018. 

8.  Rôzne. 

9.  Diskusia. 

10. Záver. 

 

 

Starosta obce : 

a) konštatuje že rokovanie OZ  je uznášaniaschopné - na rokovaní sú prítomní 7 - poslanci,  

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Róbert Gažúr a Pavol Masný                                            

a overovateľov zápisnice Viliam Masný  a Martin Masný    

c) zapisovateľa zápisnice pani Annu Horčičákovú, 

d) schvaľuje program zasadnutia v predloženom znení  

      

Hlasovanie poslancov : 

prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :   7 Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     

                                        Gažúr, Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania:  0 

Obecné zastupiteľstvo  bude pokračovať nasledovným programom .  

 

 



2. Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať   

       a viesť  zasadnutia obecného  zastupiteľstva a  vymenovanie zástupcu starostu.  

 

  Určenie poslanca povereného zastupovaním 

 

a)V rámci prerokovania určenia poslanca, ktorý je poverený zastupovaním starostu obce     

prebehla diskusia medzi poslancami, ktorí sa jednotlivo vyjadrili k možným kandidátom.  

Starosta obce oboznámil prítomných, že kompetencia poveriť poslanca zastupovaním je 

výlučne v právomoci starostu, ale rešpektuje názor poslancov v rámci diskusie.   

Na základe záverov diskusie a vyjadrení sa jednotlivých poslancov k možnému povereniu 

došlo k všeobecnej zhode starostu a poslancov v určení poslanca povereného zastupovaním 

Viliama Masného.   

Za zástupcu starostu obce bol zvolený Viliam Masný. 

 

 b) Poverenie poslanca, ktorý  bude oprávnený  zvolávať a viesť zasadnutie obecného          

  zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia    

  veta zákona o obecnom zriadení . 

  Poslanec pán   Martin Masný bol poverený a   bude oprávnený  zvolávať a viesť zasadnutie     

  obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta       

  a ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

   

Poslanci jednohlasne  schválili za zástupcu starostu obce p. Viliama Masného a p. Martina 

Masného , ktorý bude  oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ. 

 

Hlasovanie : 

prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :  5  Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     

                                        Gažúr, Pavol Masný,  Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania: 2  Viliam Masný, Martin Masný 

 

3)  Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, návrh na zaradenie poslancov 

do komisií a voľba  predsedov komisií. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  zriadenie komisií obecného zastupiteľstva v Podhorí v 

zmysle Štatútu obce Podhorie podľa § 17 odst.4, návrh na zaradenie poslancov do komisií 

a voľba  predsedov komisií . 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí v zmysle Štatútu obce Podhorie§ 17 odst.4 

B. Zriaďuje komisie , a to :    

 

- komisia finančná 

- komisia sociálnych vecí 

- komisia kultúry, športu a vzdelávania 

- komisia stavebná  

- komisia  verejného obstarávania 
- komisia životného prostredia 



- komisia pre verejný poriadok 

 

C. Volí predsedov  komisií : 
 

Viliam Masný                          - komisia finančná 

Ing. Lenka Danková               - komisia sociálnych vecí 

Miroslava Adamková             - komisia kultúry, športu a vzdelávania  

Martin Masný                         - komisia stavebná  

Radoslav Masný                      - komisia verejného obstarávania 

Róbert Gažúr                          - komisia životného prostredia 

Pavol Masný                            - komisia pre verejný poriadok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí v zmysle zákona 357/2004 Z.z. čl. 7 ods. 5 

 

C. Ukladá : 

predsedom komisií predložiť   na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

návrhy  na členov komisií   

 

Hlasovanie poslancov : 

prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :   7 Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     

                                        Gažúr, Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania:  0 

 

4) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného    

    záujmu    pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a  

    voľba jej členov. 
 

  OZ prerokovalo zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného  

  záujmu     pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbu jej členov. 

 

  Do komisie boli navrhnutí:  predseda:  Viliam Masný                 

                                            členovia: Ing. Lenka Danková                      

                                                            Martin Masný 

  a zvolení  členovia komisie na ochranu verejného záujmu: 

 

                     Predseda: Viliam Masný                           

                     členovia: Ing. Lenka Danková                      

                                     Martin Masný 

 

Hlasovanie poslancov : 

prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :   7 Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     



                                        Gažúr, Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania:  0 

 

5) Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 
 

Predkladá:  Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce 

                          Viliam Masný,    predseda finančnej komisie 

 

Návrh určenie platu starostu obce 
  

ÚVODNÁ SPRÁVA: 

 

     V zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rámci ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie konaného dňa 4.12.2018, je potrebné určiť 

plat starostu. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením rozsah výkonu  funkcie starostu obce 

najneskôr 90 dní pred voľbami na plný úväzok. V zmysle § 7 ods. 2 druhá veta, zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov, nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie 

opätovne zvolený.  

 

                              DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

      V zmysle § 7 ods. 2 druhá veta, zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, nárok na plat 

starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený. V súčasnosti schválený plat 

starostu obce po prerokovaní obecným zastupiteľstvom je vypočítaný, ako súčin priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu 1,83% pre obce s počtom obyvateľov do 1000 

obyvateľov. Plat starostu, jeho výška a percentuálne navýšenie bolo naposledy prerokované 

a schválené uznesením č.10/2014-UZ obecného zastupiteľstva v Podhorí. Starosta obce 

v zmysle zákonných ustanovení nemá nárok na odmenu a mimoriadnu odmenu a možné 

navýšenie platu starostu je možné len formou percentuálneho zvýšenia základnej sadzby platu 

starostu o percentuálnu výšku uvedenú v zákone, ktorá je 70% a s účinnosťou od 1. 12. 2018 

znížená z max. výšky 70 % na 60 %.  

      Za predchádzajúce volebné obdobie  2014 -2018 nebol predložený návrh na zmenu platu 

starostu obce a jeho výška nebola v období posledných 4 - rokov zmenená na základe prijatého 

uznesenia obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k skutočnosti, že za posledné dve funkčné 

obdobia bolo zrealizovaných viacero investičných akcií, majetok obce bol podstatným 

spôsobom zhodnotený, obec hospodári s prebytkovým rozpočtom a rozpočet obce pre 

nasledujúce obdobie umožňuje vo svojej výdavkovej časti riešiť i navýšenie platových 



náležitostí volených predstaviteľov, ako i k skutočnosti, že za celé predchádzajúce volebné 

obdobie nebol predložený a prerokovaný návrh na riešenie platových náležitostí starostu obce, 

jeho plat nebol upravovaný a svoj mandát nevykonáva prvé volebné obdobie, navrhujem 

schváliť plat starostu s navýšením o 40 % z celkovej maximálnej výšky 60%.  

      Finančné prostriedky na platové náležitosti volených predstaviteľov obce vrátane 

schválených zmien v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, boli zapracované do 

výdavkovej časti rozpočtu obce v plnej výške.  

 

 

                                                                            V Podhorí, dňa 4.12.2018 

a) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že 

prerokovalo návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

b) berie na vedomie: 

 Štatistický úrad Slovenskej republiky  vyhlásil priemernú mesačnú nominálnu mzdu  

zamestnanca  v hospodárstve Slovenskej republiky v roku  2017, ktorá dosiahla 954,0 €, 

 

    c) určuje: 

po prerokovaní platu obecným zastupiteľstvom v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred 

voľbami, mesačný plat starostu obce Podhorie v navrhovanej výške vypočítanej ako súčin 

priemernej mzdy v NH a koeficientu 1,83 pre obce s počtom do 1000 obyvateľov so 

schváleným navýšením v roku 2018 o 40 %  z celkovej maximálnej čiastky 60%.  
 

 

     Hlasovanie poslancov : 
prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :   7 Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     

                                        Gažúr, Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania:  0 

 

6) Plán práce Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019. 

        Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce predniesol Plán práce na I.polrok 2019, 

ktorý je zameraný na kontrolnú činnosť a plnenie úloh , na spoluprácu pri vypracovaní VZN, 

interných noriem a iné. 

 Plán práce Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019  bude tvoriť prílohu zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo  

 konštatuje, že: 

prerokovalo plán práce Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019 v predloženom znení. 

 



a  schvaľuje: 

plán práce Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019 v predloženom znení. 

 

Hlasovanie poslancov : 

prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :   7 Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     

                                        Gažúr, Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania:  0 

 

7) Návrh na schválenie audítorky a ceny za audit za rok 2018. 

 

Ing. Jozefína Smolková, audítor, Žilina dala ponuku na vypracovanie auditu za rok 2018 a  

návrh ceny za audit za rok 2018  

Ing. Milan Matejkov vy stúpil v tomto bode a konštatoval, že p. Smolková – audítorka bude 

končiť  s poskytovaním služieb – vypracovaním auditu  v obciach. Obec je povinná so zákona 

vykonať audit.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na schválenie audítorky Ing. Jozefíny Smolkovej a 

ceny za audit za rok 2018 v predloženom znení. 

a schvaľuje návrh  audítorky Ing. Jozefíny Smolkovej a ceny za audit za rok 2018 v sume 

 1 357,-€ , ktorý bol vypracovaný na základe údajov za rok 2017 a postupu podľa Usmernenia 

č. 15/ETIKA/2018, ktoré budú tvoriť prílohu k zápisnici.  

Hlasovanie poslancov : 

prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :   7 Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     

                                        Gažúr, Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania:  0 

 

8) Rôzne: 

a)Návrh poslanca do rady Materskej školy v Podhorí 

Starosta obce informoval prítomných, že sa musí prerokovať návrh zaradenia poslanca do 

MŠ. Nakoľko v rade MŠ pracoval p. Martin Masný, odporučil po diskusii poslancov, aby p. 

Martin Masný opäť zastával funkciu člena rady v MŠ.  

b)Výstavba nového podporného vrtu 

Starosta obce informoval prítomných, že v dôsledku dlhodobého sucha, vznikol v obci 

nedostatok vody, ktorú musel riešil dovážaním vody do vodojemu. Nakoľko náklady na 1 m3 

od SEVAKu boli vo výške 8,73 €, rozhodol sa vyriešiť tento problém s výstavbou nového 

podporného vrtu v lokalite Brezie. Bol urobený rozbor vody, ktorý spĺňa podmienky a voda 

vyhovuje na používanie pre ľudskú spotrebu. 

V tomto období plánuje oplotenie tohto pozemku. Touto cestou ďakuje všetkým občanom, 

ktorí sa podieľali na výstavbe nového podporného vrtu. 

c) Návrh Ing. Milana Matejkova na preplatenie časti dovolenky starostovi obce  



Na základe skončenia volebného obdobia 2014- 2018 a nečerpania dovolenky starostom 

v rokoch 2016 – 2018 navrhol HK obce schválenie preplatenia nárokovej časti dovolenky 

starostom vo výške 25 dní. 

Zdôvodnenie. Starosta nevyčerpal dovolenku v roku 2017 v počte 25 dní a v roku 2018 

v alikvótnej výške 22 dní. Preto navrhuje HK preplatenie dovolenky vo výške 25 dní.  

Po prerokovaní návrhu Ing. Milana Matejkova, poslanci súhlasili s preplatením  starostovi 

obce 25 dni dovolenky.   

OZ  schvaľuje: 

 

a) Zaradenie poslanca  Martina Masného do rady MŠ 

      b) Preplatenie časti dovolenky starostovi obce vo výške 25 dní 

OZ berie na vedomie: 

Informáciu o výstavbe nového podporného vrtu 

 

Hlasovanie poslancov : 

prítomní:                    7  Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert        

                                         Gažúr,  Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

za prijatie  návrhu :   7 Martin Masný, Radoslav Masný, Miroslava Adamková, Róbert                     

                                        Gažúr, Pavol Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

proti :                           0 

zdržal sa hlasovania:  0 

 

 

9) Diskusia.  

Nakoľko diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch starosta obce zrušil tento bod 

 

10) Záver 

 

Nakoľko  program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce ukončil  rokovanie 

a poďakoval  všetkým za účasť.  

 

Zasadnutie OZ ukončené o 19.00 hod. 

 

Zapísala: Anna Horčičáková 

 

 

Overovatelia zápisnice: Viliam Masný                                                     Anton Chobot 

                                                                                                                   starosta obce  

 

                                        Martin Masný  

 

 

 

 


