OBECNÝ ÚRAD ŠTEFANOVCE
Prezenčná listina
Napísaná v priebehu 2. ( druhého ) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štefanovciach,
konaného dňa 06.02.2015 17,°°hod. v miestnosti OcÚ Štefanovce.

PRÍTOMNÝ:
STAROSTA – Slavomír Bujko
POSLANCI 1. Dominika Gutová
2. Anna Gutová st.
3. Damián Hobľák
4. Martin Novák
5. Vladimír Kopčák

Predsedajúci - starosta obce oznámil, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej
dobe. Z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 5 poslanci a zasadnutie je v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch o obecnom zriadení uznášania
schopné.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie rozpočtu na rok 2015.
4.Zásady odmeňovania poslancov OZ Štefanovce
5.Dodatok č.1 k pracovnej zmluve z dňa 22.12.2008
6.Schválenie Rokovacieho poriadku
7. Záver

ZÁPISNICA č.2

Rokovanie obecného zastupiteľstva:
Bod 1.) Rokovanie otvoril starosta obce Slavomír Bujko a privítal poslancov.
Bod 2.) Za zapisovateľa bol určený Slavomír Bujko a za overovateľov boli určený Dominika
Gutová a Anna Gutová st.
Bod 3. )
Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet obce na rok 2015
a to:
Príjmy vo výške ................................27 828,00 Eur
Výdavky vo výške ............................25 982,00 Eur
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci
Proti: 0
Rozpočet na rok 2015 bol schválený.
Bod 4. )
Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie Zásady odmeňovania
poslancov .Bolo rozhodnuté že :
1. Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa rozdelia nasledovne :
a) Odmeny poslancom sa vyplatia vo výške 7 euro – na mesiac.
b) Odmeny poslancom sa vyplácajú 1x ročne.
c) Základná odmena pre zástupcu starostu je 10 euro – mesačne.
d) Starosta obce môže rozhodnúť o ďalších odmenách pre poslancov OZ , ako aj
občanov – nie poslancov ,ktorí sa podieľajú na práci OZ , alebo pri práci v obci ,
ak mu to umožňuje rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom.
Bod 5. )
Starosta predkladá Dodatok č.1 k pracovnej zmluve uzatvorenej dňa 22.12.2008 obecnému
zastupiteľstvu ,v ktorej sa mení zmluva v týchto bodoch :
1. Zamestnanec vykonáva v pracovnom pomere v zmysle § 18 d,f, zákona 369/1990Z.z.
o obecnom zriadení funkciu : hlavný kontrolór obce.
Miesto výkonu je obec Štefanovce
2. Pracovný pomer je dohodnutý na dobu – neurčitú
3. Rozsah pracovnej doby : pracovný uväzok 0,015.
Tento dodatok nadobúdol účinnosť dňom 01.01.2015.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo ,že schvaľujú tento dodatok a berú na vedomie zmeny
týkajúce sa pracovnej zmluvy zo dňa 22.12.2008.
Bod 6. )
Starosta predkladá Obecnému zastupiteľstvu ,,Rokovací poriadok obce ,,na jeho následovné
schválenie. Rokovací poriadok bol schválení jednohlasne bez námietok .

UZNESENIE č. 2
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanovce zo dňa 06.02.2015
A)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2015 s miernym prebytkom a to:
Príjmy vo výške ................................27 828,00 Eur
Výdavky vo výške ............................25 982,00 Eur
B)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov .Bolo schválené že :
2. Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa rozdelia nasledovne :
e) Odmeny poslancom sa vyplatia vo výške 7 euro – na mesiac.
f) Odmeny poslancom sa vyplácajú 1x ročne.
g) Základná odmena pre zástupcu starostu je 10 euro – mesačne.
h) Starosta obce môže rozhodnúť o ďalších odmenách pre poslancov OZ , ako aj
občanov – nie poslancov ,ktorí sa podieľajú na práci OZ , alebo pri práci v obci ,
ak mu to umožňuje rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom.
C)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a berie na vedomie zmeny niektorých bodov v pracovnej
zmluve zo dňa 22.12.2008 , ktoré sú vykonané v Dodatku č.1 ,ktorý nadobudol účinnosť
dňom 01.01.2015,zmluva sa mení v týchto bodoch :
3. Zamestnanec vykonáva v pracovnom pomere v zmysle § 18 d,f, zákona 369/1990Z.z.
o obecnom zriadení funkciu : hlavný kontrolór obce.
Miesto výkonu je obec Štefanovce
4. Pracovný pomer je dohodnutý na dobu – neurčitú
5. Rozsah pracovnej doby : pracovný uväzok 0,015.
D)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ,,Rokovací poriadok obce ,, jednohlasne ,bez námietok.

Slavomír Bujko – starosta obce

