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6. zasadnutie v roku 2011  – 11.06. 2011 

 

Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Mgr. Viliam Zverina Predseda komisie prítomný 

2. Ing. Anton Kušnír Tajomník komisie prítomný 

3. Ing. Martin Kovaľ Člen komisie prítomný 

 

Ďalší hostia: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. František Horník Hlavný kontrolór prítomný 

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Prerokovanie platu starostu.  

 

Komisia navrhuje plat starostu vo výške 1 979,41 € (769 x 1,98 + zvýšenie platu o 

30%). Odmeňovanie zástupcu starostu, poslancov, predsedov komisií a členov komisií 

odporúča vyjadriť v číslach a vypustiť percentuálne vyjadrenie. Komisia sa nezaoberala 

odmeňovaním obecného zastupiteľstva, tie ostávajú nezmenené z predošlého schváleného 

odmeňovania percentuálne prepočítané z nového navrhovaného platu starostu vyjadrené v 

celých číslach. 

 

Odmeňovanie zástupcu starostu (mesačne)   356,30 €  (18 % z platu starostu)  

Odmeňovanie poslancov (riadne zasadnutie) 29,70 € (1,5 % z platu starostu)

 Odmeňovanie poslancov (mimoriadne zasadnutie) 19,80 €   (1 % z platu starostu) 

Odmeňovanie predsedov komisií   14,85 € (0,75% z platu starostu) 

Odmeňovanie členov komisií    9,90 € (0,5% z platu starostu) 

Odmeňovanie členov inventarizačných komisií 9,90 € (0,5% z platu starostu) 

 Odmeňovanie člen. komisie o ochrane verej. záujmu 14,85 € (0,75% z platu starostu) 

   

2. bod: Plat hlavného kontrolóra. 

 

Komisa prerokovala plat hlavného kontrolóra a navrhuje plat vo výške 284,23 € (769 

x 1,54, 32 hodinový mesačný úväzok + zvýšenie platu o 20%).  

 

 

3. bod: Smernica o verejnom obstarávaní. 

 

Komisa navrhuje vypracovať smernicu o verejnom obstarávaní Legislatívnej komisie 

podľa novelizácie zákona a doplniť ju o povinnosti zverejnenia raz štvrťročne na obecnej 

stránke. 
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4. bod: Návrh investora MIAME TRADE, s.r.o. o vybudovanie sietí pre nové 

pozemky.  

 

Predseda komisie informoval členov komisie o návrhu investora o spolufinancovaní 

budovania sietí pre nové pozemky. Predseda komisie navrhol vypracovať Legislatívnej 

komisii zmluvu o spolufinancovaní.   

 

                                                                                       

 

Ing. Anton Kušnír 

tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 

 


