
Uznesenie z rokovania Obecného zastupiteľstva v Šalgočke 

zo dňa 27.03.2014 

 

č. 1/2014 

 

 

OZ berie na vedomie: 

- informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2013 

- správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za IV. štvrťrok 2013 

- informácie v bode č. 6 - Rôzne 

 

 

OZ schvaľuje: 

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2014 

- žiadosť TJ Poľnohospodár Šalgočka o dotáciu na rok 2014 vo výške 2.000,- € 

- žiadosť ZŠ s MŠ Zemianske Sady o príspevok z rozpočtu vo výške 2.000,- € 

s postupným poskytnutím príspevku podľa úpravy rozpočtu 

- s účinnosťou od 1.1.2014 podľa § 3, §4 ods.1, 2 a 6 zák.č.253/2004 Zz plat 

starostky obce, ktorý sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10%, t.j. na sumu 

1013,00 €, a nárok na stravné lístky v hodnote 3,00 € za každý odpracovaný deň, 

výpočet: priemerná mesačná mzda v NH SR za rok 2013 824,00 € 

koeficient násobku mzdy pre obce do 500 obyvateľov      1,49 

minimálny plat: 824,00 x 1,49 =     1.227,76 € 

prepočet na ¾ úväzok: 1.227,76 x 3 : 4 =        920,82 € 

10% navýšenie min. platu: 920,82 + 10% =    1.012,90 € 

zaokrúhlenie na celé eurá nahor podľa zákona 253/1994    1.013,00 € 

- s účinnosťou od 1.1.2014 podľa § 18c zák.č.369/1990 Zz plat kontrolórky obce vo 

výške 95,00 € 

výpočet: priemerná mesačná mzda v NH SR za rok 2013   824,00 € 

koeficient násobku určený pre kontrolórov obce        1,15 

výpočet platu: 824,00 x 1,15 =        947,60 € 

prepočet na 10% úväzok: 947,60 x 10% =        94,76 € 

zaokrúhlenie na celé eurá nahor podľa zákona 369/1990      95,00 € 

 

 

OZ nesúhlasí: 

- s cenovou ponukou  p. Gálikovej na odpredaj nehnuteľnosti a odporúča p. 

Gálikovej poslať písomný návrh na výmenu pozemkov 

 

 

OZ ukladá: 



- aby obecný úrad v budúcnosti oboznámil obecné zastupiteľstvo s prácami 

väčšieho rozsahu pri údržbe verejnej zelene, pri havarijných alebo nárazových 

prácach, ak je to medzi termínmi konania zasadnutia OZ.   

 

 

 

 

Starostka obce:   Helena Mesárošová, v.r. 

 

Overovatelia zápisnice: Mária Klištincová, v.r. 

 

Viera Majková, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

V Šalgočke 27.03.2014 


