Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. júna 2011
v kancelárii Obecného úradu v Brezove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Návrh na voľbu návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Určenie platu starostu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie – schválenie
9. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2:
Poslanci schválili program zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Mariána Gazdiča a Mgr. Ladislava Lukáča, ktorých
OZ zvolilo za členov návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
Starosta obce určil zapisovateľa – p. Mgr. Martu Horvatovú, overovateľov zápisnice – p. Darinu
Krasnajovú a Mariána Gazdiča.
K bodu č. 5:
V znení uznesenia 416 Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. mája 2011k zákonu z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo
v Brezove prerokovalo plat starostu obce.
Podľa §3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je plat starostu stanovený následovne: plat
starostu je určený 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 bod 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Poslanci Marián Gazdič a Ing. Ján Bednár navrhli v zmysle §4 ods.2 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšiť plat
starostu o 30% mesačne k základnému platu (podľa §4 ods.1 toho istého zákona). OZ po prerokovaní návrh poslancov schválilo a rozhodlo o 30 % zvýšení mesačného základného platu starostu
obce.
Výpočet platu:
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR za rok 2010:
769,-EUR
Koeficient (podľa §4 ods. 1 bod 1)
x 1,49
spolu:
1 146,-EUR
30% zvýšenie (rozhodnutie Obecného zastupiteľstva)
x 1,3
spolu:
1 490,-EUR
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce zvýšený o 30%:
Hlasovanie: za: 3,
proti: 1(Mgr. Ladislav Lukáč),
zdržal sa: 0

K bodu č. 6
K danému bodu neboli žiadne návrhy.
K bodu č. 7
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ.
K bodu č. 8
Člen návrhovej komisie Marián Gazdič prečítal návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia:
Hlasovanie: za: 4 ,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 9
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
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