ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.06.2011 v zasadačke Obecného
úradu v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ : Ing. Dušan Antalík, Mgr. Martin Adamov, Ing. Martin Čanády,
Bc. Oľga Čanádyová, Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Peter Kračmer,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák
Ospravedlnený : Martin Kručinský
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
ROKOVANIE
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov
otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce určil za overovateľov JUDr. Ľubomíra Liskaja a Mgr. Petra Kračmera.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, Ing. Dušan Antalík, Mgr. Marta Hrivnáková.
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie platu starostu obce
Schválenie uznesenia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Mgr. Kračmer navrhol,
aby bol do programu zaradený aj jeho návrh na zverejňovanie faktúr a objednávok.
Hlasovanie za návrh programu doplnený o bod : zverejňovanie faktúr a objednávok
Za – všetci
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Eriku Černekovú, za overovateľov JUDr.
Ľubomíra Liskaja a Mgr. Petra Kračmera.
Do návrhovej komisie navrhol poslancov :
Ing. Ivan Jesenský, Ing. Dušan Antalík, Mgr. Marta Hrivnáková.

Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – všetci
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Prerokovanie platu starostu obce
Zástupca starostu predložil návrh na výšku platu starostu. Doterajší plat starostu je
vypočítaný z priemernej mesačnej mzdy 769,- € a koeficientu 2,41 a zastupiteľstvo schválilo
zvýšenie 1,33, čiže súčasný plat starostu je 2.465,- €. Podľa novely zákona sa znížil koeficient
na 2,17 s tým, že zastupiteľstvo môže zvýšiť plat maximálne o 70 %. Ďalej podľa tejto novely
zastupiteľstvo prerokováva plat starostu raz ročne a nemôže navrhnúť starostovi odmeny.
V tejto súvislosti zástupca starostu uviedol, že starosta za posledné dva roky nedostal žiadne
odmeny. Zástupca starostu predložil návrh na zníženie súčasného platu starostu obce o 10%,
čo znamená 2.220,- €.
Ing. Jesenský sa vyjadril, že nevidí zásadné chyby v práci starostu a preto súhlasí
s predloženým návrhom.
Ing. Antalík sa zaujímal aké je rozpätie, minimálny a maximálny plat podľa starého zákona
a teraz podľa nového.
Zástupca starostu – podľa starého zákona minimálny plat starostu bol 1.853,30 € a maximálny
plat 3.706,60 € a k tomu ešte mohlo zastupiteľstvo odsúhlasiť odmeny vo výške 50% , čo
znamená, že mesačný plat starostu mohol byť 5.559,90 € mesačne. Podľa nového zákona je
minimálny plat 1.669,- € a maximálny plat 2.837,- €.
Ing. Antalík – ako môžu poslanci stimulovať činnosť starostu?
Zástupca starostu – v rámci 70 % o ktoré môžu zvýšiť starostov plat.
Mgr. Adamov navrhol plat vo výške 1.900,- €.
Hlasovanie za návrh JUDr. Liskaja – 2.220,- €
Za – 3 (JUDr. Liskaj, Ing. Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová)
Proti – 0
Zdržal sa – 7 (Mgr. Adamov, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Mgr. Hrivnáková,
Mgr. Mišutová, Mgr. Kračmer)
Návrh JUDr. Liskaja nebol schválený.
Hlasovanie za návrh Mgr. Adamova – 1.900,- €
Za – 5 (Mgr. Adamov, Ing. Antalík, Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová, Mgr. Kračmer)
Proti – 3 (Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 2 (Ing. Čanády, Ing. Novysedlák)
Návrh Mgr. Adamova nebol prijatý.
Starosta ukončil tento bod programu a oznámil, že prijíma minimálny plat podľa zákona –
1.669,- €.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č.28/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
a/ informáciu zástupcu starostu k zákonu č.154/2011 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
b/ návrh na stanovenie výšky platu starostu
5. Zverejňovanie faktúr a objednávok
Mgr. Kračmer predložil návrh, aby obec aj naďalej zverejňovala súpis všetkých faktúr
a objednávok na webovej stránke obce a nielen ako určuje zákon od sumy 1.000,- €.
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Ing. Antalík navrhol prerokovať predložený návrh v ekonomickej komisii.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera
Za – 3 (Mgr. Adamov, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády)
Proti – 3 (Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 4 ( Mgr. Mišutová, Ing. Novysedlák, Mgr. Hrivnáková, Ing. Antalík)
Návrh Mgr. Kračmera nebol prijatý.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka
Za – 7 (Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Mgr. Mišutová, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, JUDr.
Liskaj, Mgr. Hrivnáková)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Ing. Čanády, Mgr. Adamov, Mgr. Kračmer)
Návrh Ing. Antalíka bol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č.29/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na zverejňovanie mesačných súpisov objednávok a faktúr predložený poslancom OZ
Mgr. Petrom Kračmerom
II. ukladá
Komisii pre ekonomiku a plán prerokovať predložený návrh na najbližšom zasadnutí
komisie a svoje stanovisko predložiť na septembrovom zasadnutí OZ
Z : predseda komisie
6. Schválenie uznesenia
Mgr. Hrivnáková predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie za uznesenie
Za – 8 (Ing. Antalík, Bc. Čanádyová, Ing. Jesenský, Mgr. Adamov, JUDr. Liskaj, Mgr.
Kračmer, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Ing. Novysedlák, Ing. Čanády)
Poslanci schválili Uznesenie z 5. zasadnutia OZ.
7. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli už žiadne otázky a pripomienky, starosta obce
prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

I. overovateľ : JUDr. Ľubomír Liskaj
II. overovateľ : Mgr. Peter Kračmer
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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