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Zápisnica zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva  obce MARTINOVÁ 

konaného dňa 22. 06. 2018    o 17.00 h. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAM : 

 

1. Privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa 

3. Úpravy rozpočtu 

4. Určenie úväzku starostu na budúce volebné obdobie 

5. Odmeňovanie starostu na budúce volebné obdobie 

6. Určenie počtu poslancov na budúce volebné obdobie 

7. Odmeňovanie poslancov na budúce volebné obdobie 

8. Určenie splátok vyrúbenej dane, DZN, TKO 

9. Kontrola uznesení 

10. Záverečný účet 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Eugen RADIČ, starosta obce.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 5  a zasadnutie je uznášania schopné. Ďalšie 

body zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračoval v zasadačke obecného úradu. Návrh 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená p. Karolína Lóczyová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení p. Imrich Szajko a p. Ľudovít Berki 

K bodu 3. Úpravy rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu, čo tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 02/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje úpravy rozpočtu 

 

K bodu 4. Určenie úväzku starostu na budúce volebné obdobie 

Poslanci jednohlasne odsúhlasili úväzok starostu obce Martinová na budúce volebné obdobie, 

a to na plný úväzok. 
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Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 03/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje pracovný úväzok na volebné obdobie 2019-2022. 

 

K bodu 5. Odmeňovanie starostu na budúce volebné obdobie. 

Poslanci jednohlasne schválili odmeňovanie starostu na budúce volebné obdobie na základný 

plat vyplívajúci zo zákona o obecnom zriadení bez ďalšieho navyšovania. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 04/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje plat starostu na volebné obdobie 2019-2022. 

 

K bodu 6. Určenie počtu poslancov na budúce volebné obdobie 

Poslanci odhlasovali počet poslancov obecného zastupiteľstva na budúce volebné obdobie 

v počte traja poslanci. 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 05/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje počet poslancov na volebné obdobie 2019-2022 traja poslanci 

 

K bodu 7. Odmeňovanie poslancov na budúce volebné obdobie 

Poslanci odsúhlasili odmeňovanie poslancov na budúce volebné obdobie a to vo výške 20,00,- 

€ za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva poslancovi, ktorí sa tohto zasadnutia zúčastní. 

Odmeny sa budú vyplácať polročne. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 06/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje odmeňovanie poslancov na volebné obdobie 2019-2022 

 

K bodu 8. Určenie splátok vyrúbenje dane, DZN, TKO 

Poslanci odsúhlasili, že vyrúbená daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho 

odpadu pod 10,00,- € sa nebude daňovníkovi rozpisovať na splátky, ale bude splatná naraz. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 07/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje návrh poslancov o minimálnej sume, ktorá sa dá rozpísať na splátky 
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K bodu 9. Kontrola uznesení 

Z predchádzajúcej schôdze OZ nebolo potrebné kontrolovať uznesenia. 

 

 

K bodu 10. Záverečný účet 

Starosta obce predložil poslanom obecného zastupiteľstva skontrolovaní záverečný účet obce 

za rok 2017. Tento záverečný účet poslanci po preštudovaní jednohlasne schválili a nemali 

žiadne výhrad. Záverečný účet tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie č. 08/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje záverečný účet za rok 2018 

 

K bodu 11. Diskusia 

V diskusii sa preberali všetky body tejto zápisnice. 

 

 

K bodu 12. Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 20.00 h. 

 

Zapísal/(a):  

Karolína Lóczyová 

 

Overovatelia zápisnice: 

       

Imrich Szajko 

Ľudovít Berki 

 

 

      Eugen RADIČ 

       starosta obce 

 


