
Z á p i s n i c a

z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
 konaného dňa  26. 5. 2021

___________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  nakoniec  starostka  začala  s  tým,  že  poslancov 
poprosila  o  dôstojný  priebeh  a  zodpovedný  prístup  poslancov  k  svojim  povinnostiam. 
Starostka  obce  Jana  Horečná  Budinská  zvolala  zastupiteľstvo  na  základe  plynúcej 
výpovednej lehoty p. Martiny Alemanovej z pozície hospodárky obce, kde bodom programu 
mali byť iba veci súvisiace so záverečným účtom obce za rok 2020. Na písomnej žiadosti 
poslanca  Antona  Psotku a  na  základe  písomnej  žiadosti  p.  Martiny  Alemanovej  boli  do 
programu pridané ďalšie dva body. Pozvánka na zastupiteľstvo bolo poslancom doručené 
poštou a bolo zverejnené na webovom sídle obce.

Za overovateľa zápisnice boli určení:

Anna Alemanová .......................................

Miriama Kučeráková ......................................

Za zapisovateľa bola určená: Martina Alemanová

Starostka otvorila obecné zastupiteľstvo, skonštatovala, že za prítomnosti 4 poslancov je 
obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Oboznámila prítomných, že program rokovania je 
daný pozvánkou, písomne požiadal o doplnenie bodov programu Anton Psotka a p. Martina 
Alemanová. Poslanci súhlasili s úpravou programu a nenavrhli ďalšie doplňujúce body na 
prerokovanie, program poslanci schválili.

Podľa programu starostka odovzdala slovo pani Martine Alemanovej, poprosila o informáciu 
k stavu účtov a odprezentovanie záverečného účtu obce za minulý rok. 
Pani Martina Alemanová uviedla, stav bežného účtu, stav rezervného fondu, stav k čerpaniu 
úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu, ďalej informovala poslancov o hospodárení obce 
za rok 2020. Poslanci si návrh vypočuli a podľa uvedených skutočností schválili celoročné 
hospodárenie a  tvorbu rezervného fondu za rok 2020  vo výške 1545,98 EUR. V ďalšom 
bode poslanci vzali na vedomie správu kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora. 
V ďalšom bode pri slove p. Alemanovej schválili poslanci výročnú správu za rok 2020.

V závere  slova  pani  Alemanová  predniesla  úpravu  rozpočtu  k 26.5.2021.  Informovala 
prítomných o uvedenej úprave, ktorá v bežnom rozpočte bola len medzi položkami, čo však 
navýšilo rozpočet boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli účelovo určené 
a boli vyčerpané v plnej výške. Poslanci návrh úpravy schválili.



Doplnený bod programu:
1.  Plat  starostu  obce určuje  obecné  zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí  90  dní  pred 
uskutočnením  komunálnych  volieb. Starostovi  patrí  plat  odo  dňa  zloženia  predpísaného 
sľubu.  Za  deň  zloženia  sľubu  patrí  plat  aj  jeho  predchodcovi,  pretože  v  uvedený  deň 
vykonával funkciu starostu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.
Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov 
obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom podľa počtu obyvateľov sa starostovia 
zaraďujú do deviatich platových skupín, ktoré sú spolu s násobkami určené nasledovne:

1.   do 500 obyvateľov 1,65-násobok

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok

9. nad   100 000 obyvateľov 3,98-násobok

Takto zistený plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Spomínané  štatistické  údaje  o  priemernej  mesačnej  mzde  zamestnanca  v  národnom 
hospodárstve  je  možné  nájsť  na  internetovej  stránke  Štatistického  úradu  Slovenskej 
republiky  (www.statistics.sk,  prípadne  priamy  link  na  zverejnené  potvrdenie  o  výške 
priemernej mesačnej mzdy na konkrétny rok[1]). Štatistické údaje o výške priemernej mzdy 
za predchádzajúci  kalendárny  rok  sú dostupné až  s niekoľkomesačným oneskorením (v 
praxi obvykle v priebehu marca nasledujúceho roka), avšak starostovi sa zvýšený plat prizná 
spätne s účinnosťou k 1. 1. aktuálneho kalendárneho roka.

Plat  hospodárky  obce  podlieha  starostovi  obce.  Riadi  sa  zákonom č.  553/2003  Z.z. 
o odmeňovaní  zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme v zmysle  Zákona č. 
474/2008  Z.z.  a  nariadenia  č.  359/2017  Z.z.  a novelou  zákona  z roku  2018,  ktorým sa 
ustanovujú stupnice platových taríf  zamestnancov vo verejnej  službe a zaradenie určuje 
výška platovej triedy a výška platového stupňa a schváleného úväzku podľa možností obce 
a  dohody  zamestnanca  a  zamestnávateľa.  Zamestnankyňa  doteraz  bola  členom 
odborového združenia, podľa ktorého jej prináležalo z kolektívnej zmluvy 15% navýšenie 
platu. Bez uvedeného príplatku je mzda hospodárky 343,00 € v hrubom.

http://www.statistics.sk/
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3


Plat kontrolóra sa odvíja presne podľa toho istého zákona ako plat starostu, kde úväzok tak 
ako starostovi určuje obecné zastupiteľstvo po dohode so starostom obce. V našom prípade 
kontrolór obce mal plat podľa uvedeného zákona 28,00 € v hrubom. Jeho plat sa 
nezvyšoval po celú dobu výkonu jeho funkcie.

2. Informácie o neuhradených daniach a poplatkoch do obce a tiež zaslanie nedoplatkov 
všetkým poslancom a tiež úpravu rozpočtu k 26.5.2021.
Neuhradené čiastky na daniach a poplatkoch obce sú nasledovné:
1. Nedoplatky na daniach za stavby a pozemky

Spolu za fyzické osoby 978, 72 EUR
Spolu za právnické osoby 3899,80 EUR
Spolu za všetky osoby: 4878,52

2. Nedopltky za KO
Spolu za fyzické osoby 1197,43 EUR
Spolu za právnické osoby 0 EUR
Spolu za všetky osoby: 1197,43 EUR

3. Nedoplatky na dani za psa
Spolu za fyzické osoby 98,00 EUR
Spolu za právnické osoby 0 EUR
Spolu za všetky osoby: 98,00 EUR
SPOLU: 6173,95

4. Vzhľadom na prebiehejúce výberové konanie na pozíciu hospodára/ekonóma obce a na 
kontrolóra obce do termínu 20. mája 2021 bola obci Zemiansky Vrbovok doručená obálka s 
označením NEOTVÁRAŤ „voľba hlavného kontrolóra“. Starostka požiadala poslancov o jej 
otvorenie, obsah prečítala pani Martina Alemanová. Vzhľadom na skutočnosť, že o túto 
pozíciu sa uchádzal iba jeden kandidát, poslanci rozhodli o predĺžení termínu na výberové 
konania v obci o jeden mesiac.

Po ukončení hlavných bodov sa rozbehla nezáväzná diskusia medzi poslancami, pani 
hospodárkou a starostkou, k problémom v obci s vodou, poruchami na obecnom vodovode, 
ochranných pásmach vodných zdrojov, novým zmluvám o dodávke pitnej vody, o verejnom 
osvetlení, cintoríne, novým zmluvám o hrobových miestach, o tvorbe odpadov okolo 
rekonštrukcie kultúrneho domu, ale aj v obci, o likvidácii uhynutých zvierat v obci. 

Jana Horečná Budinská 

starostka obce

Obecné zastupiteľstvo PRIJALO a SCHVÁLILO nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 10/2021



Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2020

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov za rok 2020 na rezervný 
fond vo výške 1545,98 EUR.

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.

Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo výročnú správu obce za rok 2020

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie nedoplatky na daniach, nedoplatky za komunálny 
odpad, nedoplatky na daniach za psov.

Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu do 26.mája 2021 rozpočtovým opatrením č. 
2/2021.

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2020.

Uznesenie č. 17/2021

Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  predĺženie  termínov  na  výberové  konania  na 
hospodára/ekonóma obce a na kontrolóra obce do termínu 20. júna 2021.

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1

Jana Horečná Budinská

starostka obce



Z á p i s n i c a
vzdanie sa mandátov starostky a poslancov

po 12. riadnom zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
 konaného dňa  26. 5. 2021

___________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Za overovateľa zápisnice boli určení:

Anna Alemanová .......................................

Miriama Kučeráková ......................................

Za zapisovateľa bola určená: Martina Alemanová

Po ukončení zastupiteľstva starostka obce RNDr. Jana Horečná Budinská oznámila poslancom, že 
sa vzdáva svojho mandátu starostky ku dňu 26. mája 2021. Svoju písomnú rezignáciu odovzdala 
do rúk pani zapisovateľky Martine Alemanovej s prosbou o zaprotokolovanie jej podaného návrhu 
do knihy došlej pošty.

Po zložení mandátu starostky sa postavil pán Tomáš Sopko, trvale bytom Zemiansky Vrbovok 52 a 
oznámil,  že  sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu.  Svoju  rezignáciu  odovzdal  do rúk  pani 
zapisovateľky Martine Alemanovej s prosbou o zaprotokolovanie jeho podaného návrhu do knihy 
došlej pošty.

Po  zložení  mandátu  pána  Tomáša  Sopka,   sa  postavil  pán  Ľubomír  Šimko,  trvale  bytom 
Zemiansky Vrbovok 46 a   oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu. Svoju rezignáciu 
odovzdal  do  rúk  pani  zapisovateľky  Martine  Alemanovej  s  prosbou  o  zaprotokolovanie  jeho 
podaného návrhu do knihy došlej pošty.

Písomné rezignácie sú súčasťou tejto zápisnice.

Na  základe  uvedených  skutočností  zapisovateľka  skonštatovala,  že  plánované  referendum 
o odvolanie  starostky,  ktoré  sa  malo  konať  dňa  30.5.2021  v obci  Zemiansky  Vrbovok  nebude 
uskutočnené a navrhla poslancom obecného zastupiteľstva, aby o tomto prijali uznesenie.

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátov starostky obce a tiež poslancov 
obecného zastupiteľstva a vyhlasuje plánované miestne referendum za neuskutočniteľné.








