
 
Z Á P I S N I C A 

 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupite�stva obce Pti�ie  

konaného d�a 18.12.2010 v zasada�ke Obecného úradu 
 
Prítomní pod�a prezen�nej listiny. 
 
K bodu 1: 
V tomto bode privítal doterajší starosta prítomných poslancov ako aj pozvaných  hostí 
a oboznámil ich s programom 1. zasadnutia ako aj o tom, že zastupite�stvo je spôsobilé 
rokova� a uznáša� sa. 
 
K bodu 2: 
Starosta obce navrhol za zapisovate�a  Ing. Alberta Dzemjana a za overovate�ov zápisnice 
Ing. Vladislava Džubáka  a p. Igora Cukrovaného 
 
K bodu 3: 
V tomto bode informoval p. Róbert Balaš�ík predseda miestnej volebnej komisie o výsledku 
komunálnych  volieb, ktoré sa konali d�a 27.11.2010 v obci Pti�ie 
 
K bodu 4: 
V tomto bode zložil zákonom  predpísaný s�ub  staronový starosta obce p. Marián �orný  do 
rúk predsedovi  volebnej komisie p. Róbertovi Balaš�íkoví  a potvrdil ho svojim podpisom. 
 
K bodu 5: 
Poslanci Obecného zastupite�stva  zložili  zákonom predpísaný s�ub a potvrdili ho svojím 
podpisom. 
 
K bodu 6: 
Starosta obce p. Marián �orný vo svojom úvodnom príhovore ubezpe�il prítomných 
poslancov a hosti o tom, že za ich pomoci a pochopenia voli�ov sa bude snaži� pracova� 
aspo� tak ako v predchádzajúcich volebných obdobiach. Príhovor starostu obce je prílohou 
zápisnice 
 
K bodu 7: 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite�stva bolo �alším bodom 
rokovania. Za program hlasovalo všetkých 6 prítomných poslancov. 
 
K bodu 8: 
Za �lenov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Dzemján Albert, Marián Bešák 
Ing. Peter Zaremba. 
 
K bodu 9: 
Na základe zákona  za svojho zástupcu navrhol  starosta obce Ing. Alberta Dzemjana, ktorý  
získal podporu všetkých poslancov.  
 
K bodu 10: 



Starosta obce navrhoval zriadi� komisie a to: Finan�nú a komisiu pre ochranu verejného 
poriadku v obci.  
 
K bodu 11: 
Plat starostu obce pre nasledujúce volebné obdobie  je stanovený na základe Zák. �.253/94 
Zb. NR SR zo d�a 25.08.1994 a zákona �.289/2002 zo d�a 17.05.2002 o právnom  postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Starostovi patrí minimálny plat, 
ktorý je násobkom priemerného platu pracovníka národného hospodárstva SR za 
predchádzajúci kalendárny rok  zaokrúhlený   na celých 100 Sk. plat sa upravuje každoro�ne 
k 1.1. kalendárneho  roka pod�a Zák. �.172/1998 Zb. 
Pod�a § 3 odst. 1.Zák. �.289/2002 Zb. starosta je zaradený do 2.platovej skupiny od 501 do 
1 000 obyvate�ov a 1,83 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve ktorý za rok 
2009 je 744.- � 
Na základe cit. Zákona �.289/2002 Zb. patrí starostovi obce plat vo výške 1362.- �k. Poslanci 
sa dohodli na pohyblivej zložke , ktorá bude vyplácaná až do výšky 50 % základného platu 
pod�a iniciatívy starostu a získaných finan�ných prostriedkov z fondov EU �i ŠR na aktivity 
obce. 
  
K bodu 12: 
V tomto bode otvoril starosta diskusiu a vyzval  prítomných poslancov a hostí aby sa vyjadrili 
k obsahu dnešného zasadnutia. 
 
K bodu 13: 
Predseda Návrhovej komisie Ing. Peter Zaremba pre�ítal návrh na uznesenie z 1.zasadnutia 
Obecného zastupite�stva obce Pti�ie, ktorí prítomní poslanci v po�te 6. schválili. 
 
K bodu 14: 
V poslednom bode po�akoval prítomným poslancom a hos�om za ú�as� na tomto zasadnutí 
a rokovanie prvého zasadnutia ukon�il.  
 
 
 
 
Zapisovate�:    Ing. Albert Dzemján  .............................. 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Vladislav Džubák.............................. 

  Igor Cukrovaný .............................. 



 
U Z N E S E N I E 

 
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite�stva obce Pti�ie zo d�a 18.12.2010 
o 17.hod. 
 
Obecné zastupite�stvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupite�stva, zaradenie poslancov do komisií  
a vo�by predsedov komisií. 
3. Návrh n a ur�enie mesa�ného platu starostovi obce 
 

Uznesenie �. 1 
 

Obecné zastupite�stvo v obci Pti�ie  
 
A. berie na vedomie: 
 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce  
2. vystúpenie novozvoleného starostu  
 
B. konštatuje, že: 
 
1. novozvolený starosta obce P. Marián �orný zložil zákonom predpísaný s�ub starostu obce  
2. zvolení poslanci obecného zastupite�stva zložili zákonom predpísaný s�ub poslanca 
obecného zastupite�stva: Albert   Dzemján Ing. 
    Igor  Cukrovaný 
    Marián  Bešák 
    Vladislav Džubák Ing. 
    Peter  Zaremba Ing. 
    Stanislav Hudák  Ing. 
 

Uznesenie �. 2 
 
Obecné zastupite�stvo v obci Pti�ie 
 
A. zria�uje 
Komisie a to: finan�nú 
  komisiu na ochranu verejného poriadku 
  komisiu športovo – kultúrnu 
 
B. volí 
a/ predsedu komisie finan�nej: Ing. Stanislav Hudák  predseda 
     Ing. Vladislav Džubák �len 
     Ing. Abert Dzemján �len 
 
b/ predsedu KVOP:   p. Marián Bešák  predseda  
     ostatní poslanci  �lenovia 
 



 
c/ predsedu športovej komisie: Ing. Albert Dzemján  predseda 
     Ing. Peter Zaremba  �len 
     Igor  Cukrovaný  �len 
 
d/ zástupcu starostu obce:  Ing. Alberta Dzemjána 
 

Uznesenie �. 3 
 
Obecné zastupite�stvo v obci Pti�ie 
 
ur�uje: 
 
v súlade so zákonom NR SR �.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  v rozsahu ur�enom obecným 
zastupite�stvom mesa�ný plat starostu obce v minimálnej výške, a to 1 362.- �. 
 

Uznesením �. 4 
Schva�uje: 
 
preplatenie 18 dní dovolenky starostovi obce za rok 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

�orný Marián 
Starosta obce 

 


