
                                           Zápisnica 
zo zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Šebastovce konaného dňa 15.4. 2015 

 o 16.30 hod. v zasadačke miestneho úradu Šebastovce. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia.  
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3.  Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o činnosti starostky 
5. Správa  o činnosti kontrolórky   
6. Návrh na pomenovanie a schválenie názvu ulice – „ ŠALVIOVÁ“  
7. Schválenie platu starostky MČ  
8. Schválenie platu kontrolórky MČ 
9. Zmena uznesenia číslo 15. zo dňa 5.3.2015 
10. Správa komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov  
11. Prejednanie príprav  Dňa mestskej časti 2015 
12. Rôzne : 
13. Záver 

 
K bodu č.1: 
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 16,30 hod. 
Prítomní podľa prezenčnej listiny boli všetci poslanci a kontrolórka MČ. 
K bodu č.2: 
Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená p. poslankyňa Lubica Matyášová. 
Overovatelia zápisnice : p. Košťanská a Čižmárová 
Návrhová komisia : Ing. Kiszel a M. Makajiová.  
K bodu č.3: 
Všetky uznesenia sú splnené. Žiadne pripomienky neboli a poslanci zobrali tento bod na vedomie 
hlasovaním číslo 1. 
K bodu č.4: 
Starostka  MČ informovala prítomných o jej činnosti od posledného zastupiteľstva, v ktorej uviedla 
základné informácie o fungovaní úradu nakoľko 1 pracovníčka je dlhodobo PN, preto na niektorých 
činnostiach dochádza k zastupovaniu. Podala informáciu o schválenej žiadosti podanej na UPSVR na 
základe ktorej od 1.5.2015 budú prijatí  do zamestnania 2 znevýhodnení uchádzači na 5 mesiacov ako 
pracovníci na čistenie verejných priestranstiev. Ďalej uviedla že aj nezamestnaný poberajúci dávku 
v hmotnej núdzi ju musí odpracovať mesačne 32 hodín, čím pomáha MČ pri čistení a iných pomocných 
prácach.  Ostatné informácie sa týkali stretnutia a rokovaní na rade starostov, rokovania s riaditeľom 
MMK, UHA ohľadom prípravy PD v lokalite západ a organizovania brigády vo vinici 18.4.2015, kde 
pozvala aj všetkých poslancov. Pripomienky k správe neboli a bolo prijaté uznesenie č. 2  
K bodu č.5: 
Kontrolórka MČ predložila správu od posledného zastupiteľstva poslancom v písomnej forme ,ku 
ktorému neboli  žiadne pripomienky. Poslanci zobrali správu na vedomie  hlasovaním číslo 3.  
K bodu č.:6 
V dôvodovej správe uviedla starostka potrebu pomenovania novej ulice v lokalite západ. 
Zastupiteľstvo návrh na pomenovanie ulice Šalviová schválili jednohlasne uznesením číslo 4 
K bodu č.7: 
Zákon číslo 253  NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov  
Podľa § 1 upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest  a ustanovuje minimálnu 
výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na 
ich území trvalý pobyt, a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie. 
Podľa § 2 
(1) Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto 
funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa osobitného predpisu a s výkonom práce zamestnanca obce. 
(2) Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije 
osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak 



nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo. 
(3) Starosta sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a 
dôchodkového zabezpečenia, podpory v nezamestnanosti a platenia príspevku na poistenie v 
nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere. 
(4) Obec vo vzťahu k starostovi na účely uvedené v odseku 3 vystupuje ako zamestnávateľ. 
§ 3 
(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na 
celé euro nahor. 
(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 
§ 4 
(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov 
obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto: 
1.     do 500 obyvateľov 1,49-násobok 

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,65-násobok 

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,98-násobok 

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,17-násobok 

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,34-násobok 

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,53-násobok 

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,89-násobok 

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,19-násobok 

9. nad     100 000 obyvateľov 3,58-násobok 
(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento 
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 
(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat 
podľa § 3 ods. 1. 
(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 
(5) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Podľa 
vyššie uvedeného plat starostky MČ zo zákona je  určený v tabuľke pod bodom 2, vo výške 1,65 – 
násobku priemernej mzdy za rok 2014 čo je 858,00 € t.j. 858x1,65 =1415,70 zaokrúhlené nahor = 
1416,00 € hrubá mzda miestne zastupiteľstvo MČ v súlade so zákonom číslo 235/1994 Z.z schválilo 
plat starostky MČ vo výške 1416,00 € uznesením číslo 5. 
 
K bodu č.8: 
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vzťahujú sa naňho všetky práva a povinnosti ostatného 
vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Plat 
hlavného kontrolóra sa určuje podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Plat je 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa 
počtu obyvateľov, ktorý je v obciach: 
  do 500 obyvateľov koeficient 1,15 

od 501 do 1 000 obyvateľov koeficient 1,28 

od 1 001 do 3 000 obyvateľov koeficient 1,54 

od 3 001 do 5 000 obyvateľov koeficient 1,68 

od 5 001 do 10 000 obyvateľov koeficient 1,82 

od 10 001 do 20 000 obyvateľov koeficient 1,96 

od 20 001 do 50 000 obyvateľov koeficient 2,24 

od 50 001 do 100 000 obyvateľov koeficient 2,47 

  nad 100 000 obyvateľov koeficient 2,78 



 Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí 
podľa vyššie uvedenej tabuľky v závislosti od dĺžky pracovného času. Plat hlavného kontrolóra sa 
zaokrúhľuje na celé stovky korún smerom nahor. Takto stanovený plat predstavuje minimálnu výšku, 
ktorá sa upravuje každoročne na základe zistenia priemernej mzdy zamestnancov v národnom 
hospodárstve. Podľa počtu obyvateľov  v tabuľke riadok 2 sa plat kontrolórky vypočíta : koeficient 
1,28 x priemerný zárobok v národnom hospodárstve za rok 2014/ 858,00€ = 1098,24 €: ustanovený 
týždenný pracovný čas zamestnávateľa  37,5 hodín x 2 hod. dohodnutý týždenný pracovný čas 
zamestnanca (hlavného kontrolóra) = 29,28 € x 2 = 58,57  zaokrúhlené nahor = 59,00 €. V súlade so 
zákonom číslo č. 552/2003  Z. z.  a zákona č. 369/1990 Zb., miestne zastupiteľstvo schválilo  plat 
kontrolórky MČ  vo výške 59,00 €. Tento bod bol schválený hlasovaním číslo 6. 
K bodu č.9:  
Pôvodné uznesenie bolo zmenené a to  :  
Využitie finančných prostriedkov účelového transferu z rozpočtu mesta Košice vo výške 
10. 000 € na údržbu,  opravu  komunikácií a chodníkov a  dokončenie fasády na budove 
 domu smútku .  Hlasovanie k bodu je číslo 7. 
K bodu č.10:  
Poslanci obdržali materiál v písomnej podobe. Správu predkladá  predseda komisie  na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov p. Košťanská, ktorá  konštatovala, že   všetci poslanci 
zvolení na nové funkčné obdobie, bývalí poslanci a starostka MČ  podali písomné oznámenia v termíne  
a splnili tak svoju zákonom stanovenú povinnosť. Hlasovanie k bodu je číslo 8. 

K bodu č.11: 

Tento bod programu uviedla starostka, ktorá informovala poslancov o prípravách a zabezpečení dňa 
MČ, ktorý sa uskutoční 9.5.2015. Podrobné rozdelenie úloh bude v rámci príprav na ďalšom stretnutí 
1.5.2015. K prejednávanému bodu nebolo prijaté uznesenie. 
K bodu č.12:  
V bode rôzne informovala starostka u zrušení rozhodnutia stavebného úradu – krajským stavebným 
úradom. Jedná sa o výstavbu RD na Ďatelinovej ulici, kde bude vydané nové rozhodnutie, kde bude 
povolená výstavba cez súkromné parcely, čo je stav nevyhovujúci a do budúcna prinesie zložitú 
situáciu v Šebastovciach v rámci stavieb nie len na Ďatelinovej. Žiaľ stavebný zákon je platný a proti 
rozhodnutiu KÚ odvolanie nie je možné. 
K bodu č.13:  
Starostka poďakovala prítomným a poslancom za účasť a ukončila rokovanie o 18,00 hod. 
 
 
Zapisovateľ:  Ľubica Matyášová 
 
Overovatelia : 
 
Monika Košťanská  ..................................... 
 
Anna Čižmárová  .................................... 
 
  


