
Z á p i s n i c a 
z 15. zasadnutia miestneho  zastupiteľstva v MČ Košice - Šebastovce konaného dňa  

04.04. 2017 o 17.00 hod. v zasadačke miestneho úradu. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Správa hlavnej kontrolórky MČ a stanovisko k záverečnému účtu MČ 
4. Záverečný účet MČ za rok 2016 
5. Upozornenie prokurátora o VZN o organizácii referenda MČ 
6. VZN o organizácii referenda MČ Košice – Šebastovce č. 1/2017 
7. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2011  
    o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území MČ Košice - Šebastovce 
8. Zmeny vo VZN č. 1/2011 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk  
    na území MČ Košice - Šebastovce 
9. Správa predsedu komisie MiZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  
    verejných funkcionárov 
10. Návrh rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Šebastovce 
11. Prerokovanie platu starostky MČ Košice – Šebastovce 
12. Prerokovanie platu hlavnej kontrolórky MČ Košice - Šebastovce 
13. Rôzne 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie MZ otvorila starostka MČ Monika Puzderová o 17,00 hod. 
Prítomní podľa prezenčnej listiny, uznášania schopní v počte päť.  Predkladateľ  materiálu 
bod č. 8 stiahol. Po zmene bol program schválený.  
 
K bodu č.2: 
Za zapisovateľa zo zasadnutia bola určená Eva Balogová. 
Overovatelia zápisnice : Ing. Martin Kiszel a Miroslava Makajiová 
Návrhová komisia : Anna Čižmárová  a Košťanská Monika 
Tento bod bol po hlasovaní jednoznačne schválený.  
 
K bodu č.3:  ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme ) 
V tomto bode hlavná kontrolórka okomentovala stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice – 
Šebastovce a odporučila ho schváliť bez výhrad. Bod č. 3 bol jednohlasne vzatý na vedomie. 
 
K bodu č.4:  ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme ) 
Starostka predniesla správu k záverečnému účtu Mestskej časti Košice – Šebastovce za rok 
2016. Po hlasovaní v počte 5 – za, bol záverečný účet schválený bez výhrad a prebytok 
rozpočtového hospodárenia bude použitý na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 059,64 
EUR.  
 
K bodu č.5: 
V tomto bode sa rokovalo o upozornení prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II 
o organizácii referenda MČ Košice – Šebastovce. Podanie došlo na miestny úrad dňa 13. 02. 
2017. Upozornenie sa týkalo VZN o vyhlásení referenda MČ, ktoré mestská časť nemala 



schválené a tým neupravila podrobnosti organizácie miestneho referenda všeobecne 
záväzným nariadením tak, ako jej to ukladá zákon o obecnom zriadení.  
Tento bod bol jednohlasne vzatý na vedomie.  
 
K bodu č.6:  ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme ) 
Starostka MČ Košice – Šebastovce informovala miestne zastupiteľstvo o  návrhu VZN 
o referende, ktoré bolo vypracované na základe doručeného upozornenia Okresnej 
prokuratúry Košice II.  
Bod č. 6 bol schválený v počte – 5. 
 
K bodu č.7: 
Dňa 21. 03. 2017 bol mestskej časti  doručený protest Okresnej prokuratúry Košice II proti VZN č. 
1/2011. Nakoľko previerkou prokurátora bol zistený rozpor so zákonom č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve, starostka oznámila, že  Mestská časť Košice – Šebastovce do 90 dní pripraví nový 
návrh VZN, ktorý bude v súlade s doručeným protestom a následne predložený na najbližšie 
rokovanie Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice - Šebastovce.  
Záver rokovania  :  vyhovuje – v počte 5 
 
K bodu č.8: 
Bod č. 8 – stiahnutý z rokovania MiZ Košice – Šebastovce. 
 
K bodu č.9: 
Správu predsedu komisie MiZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov spracovala a predniesla Monika Košťanská. Uvádza, že zasadnutie sa konalo 
dňa 03. 04. 2017 o 18,30 hod. v zasadačke MÚ. Komisia konštatovala, že všetci poslanci 
a starostka podali písomné oznámenia v termíne a splnili tak svoju zákonom stanovenú 
povinnosť. Oznámenia boli doručené v súlade so zákonom bez nedostatkov.  
Bod č. 9 – jednohlasne vzatý na vedomie v počte 5. 
 
K bodu č.10: ( materiál obdržali poslanci v písomnej forme ) 
Starostka MČ Košice – Šebastovce predkladá MiZ nový návrh rokovacieho poriadku v súlade 
s novými legislatívnymi zmenami na schválenie. 
Jednohlasne schválené v počte 5. 
 
K bodu č.11: 
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 2016 čo činí 912,EUR,               
t.j. 912,00 x 1,65 =1 504,80 € zaokrúhlené nahor = 1 505,00 € hrubá mzda. 
Aj tento bod bol jednohlasne schválený v počte 5.  
 
 
 
 
K bodu č.12: 
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 2016/ 912,00€ = 1167,36 €: ustanovený týždenný pracovný čas zamestnávateľa  37,5 
hodín x 2 hod. dohodnutý týždenný pracovný čas zamestnanca (hlavného kontrolóra) = 62,26 
EUR,  zaokrúhlené nahor = 63,00 €.  
 
K bodu č.13: 

- Starostka informovala miestnych poslancov s prípravami na Deň MČ, ktoré sa 
uskutoční dňa 20. 05. 2017 

- Poslanec Ing. Martin Kiszel mal dotaz ohľadom túlavých psov v mestskej časti, na čo 
starostka odpovedala, že to rieši Mestská polícia. 

- Ďalej sa pýtal na herné prvky na detskom ihrisku, konkrétne na hojdací tanier, 
starostka odpovedala, že áno, zakúpi sa. 

- Starostka informovala o územnom pláne – pracuje sa na tom, ale všetko závisí od 
finančných prostriedkov MČ a transferov od Mesta Košice.  

 
Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 
 
 
 
Košice – Šebastovce, dňa 06. 04. 2017 
 
 
Zapisovateľ:  Balogová Eva 
 
Overovatelia :     
Miroslava Makajiová    ............................................... 
 
Ing. Martin Kiszel          ............................................... 


