
Z á p i s n i c a 

Napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného 
dňa 15.11.2016 o 18.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

 

 
Program rokovania: 
 
1, Otvorenie 
2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
3. Zánik mandátu starostu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., § 13a, ods. 1c 
4. Poverenie zástupcu starostu plnením úloh starostu obce v plnom rozsahu 
5. Schválenie mesačného platu zástupcovi starostu 
6. Schválenie navrhnutých uznesení 
7. Záver 
 
 
1, Pani zástupkyňa starostu Michaela Elischerová otvorila mimoriadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Opátke, privítala prítomných, a konštatovala, že prítomní sú 4 poslanci a 
zasadnutie je uznášaniaschopné.  
Mimoriadne zasadnutie zvolala na základe skutočností, že Ján Popier sa  vzdal mandátu 
starostu obce. 
Poslanci predložený program jednohlasne schválili. 
  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  
Za zapisovateľku mimoriadneho OZ zástupkyňa určila  Mariannu Špakovú a za overovateľov 
zápisnice  Martina Müllera a  Helenu Kleinovú 
 
  
Poslanci 4 hlasmi návrh schválili 
  
   
 3. Zánik mandátu starostu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., § 13a, ods. 1c 

  
            Dňa 14.11.2016 bolo doručené na Obecný úrad  Opátka podanie starostu obce Jána 
Popiera, v ktorom uvádza, že sa vzdáva mandátu starostu obce dňom 1.11.2016. 
  
            Využil tým možnosť vzdania sa mandátu starostu v zmysle § 13a, ods. 1. písm. c. To 
znamená, že týmto dňom zaniká mandát starostu obce pre Jána Popiera. Bol splnený i § 13a, 
ods. 2, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že vzdanie sa mandátu starostu 
sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. 
  
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zánik mandátu starostu obce Opátka Jána 
Popiera podľa § 13a, písm. c, zákona SNR č. 369/1990. 



4. Poverenie zástupcu starostu plnením úloh starostu obce v plnom rozsahu 

 
             Pán Schimara – kontrolór obce - prečítal prítomným poslancom znenie zákona 
ohľadom vzdania sa mandátu starostu.  
             Tým, že prišlo k zániku mandátu starostu obce ku dňu 14.11.2016, t.j. pred uplynutím 
funkčného obdobia (§ 13a, ods. 1, písm. c zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu 
v plnom rozsahu zástupca starostu (§ 13b, ods. 5, zákon o obecnom zriadení). Podľa tohto 
ustanovenia sa zastupovanie končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupca starostu 
vystupuje a podpisuje sa pod všetky listiny ako zástupca starostu, nikdy nie ako starosta 
obce. Ako doklad o výkone funkcie starostu predkladá uznesenie obecného zastupiteľstva, 
ktorým toto berie na vedomie zánik mandátu starostu obce a začiatok funkcie zástupcu 
starostu. V tomto zmysle zástupca starostu je poverený „výkonom funkcie starostu obce“, nie 
je starostom obce, lebo nebol volený obyvateľmi obce. Počas výkonu funkcie sa na to 
vzťahujú všetky ustanovenia vzťahujúce sa na starostu obce, vrátane odmeňovania. 
      
            Páni Elischerová poďakovala za dôveru a oznámila, že túto skutočnosť, zánik mandátu 
starostu obce, treba ohlásiť MV SR. Zároveň je podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí povinnosť obce predložiť žiadosť o vyhlásenie nových volieb do 
orgánov samosprávy predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom 
Ministerstva vnútra SR (zákon č. 346/1990 Zb., § 48, ods. 4). V tomto prípade lehoty na nové 
voľby určí predseda Národnej rady SR v prílohe k rozhodnutiu o vyhlásení nových volieb.           
  
  
           Predniesla návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo poveruje Michaelu Elischerovú, 
písomne požiadať Okresný úrad v Košiciach o vypísanie termínu konania nových volieb na 
funkciu starostu obce Opátka. 
  
     Po hlasovaní bol návrh uznesenia schválený. 
  
         P.Elischerová ďalej vydala návrh na zriadenie inventarizačnej komisie a vykonanie 
inventarizácie majetku obce. 
      
         Po hlasovaní bol návrh uznesenia schválený. 
 
 
5.  Schválenie mesačnej  odmeny  poverenému zástupcovi starostu obce   
  
             V prípade, že poverený zástupca starostu plní funkciu starostu v plnom rozsahu 
vzťahujú sa na neho všetky ustanovenia vzťahujúce sa na starostu obce, vrátane 
odmeňovania (zákon č. 369/1990, § 13b, ods. 6). O odmeňovaní starostov obcí hovorí zákon 
č. 154/2011 Z.z. o zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest. 
  
  
 
  



6. Schválenie navrhnutých uznesení 
 
  

UZNESENIE OZ 18/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

berie na vedomie 
  
zánik mandátu starostu obce Opátka Jána Popiera  podľa § 13a, písm. c, zákona SNR č. 
369/1990, vzdanie sa mandátu nadobúda právoplatnosť od 14.11.2016 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

  

UZNESENIE OZ 19/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 
  
zastupiteľstvo  poveruje Michaelu Elischerovú zastupovaním a plnením úloh starostu obce v 
plnom rozsahu do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce podľa § 13 b, ods. 5, zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
  

 Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE OZ 20/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 
 
návrh na zriadenie inventarizačnej komisie a vykonanie inventarizácie majetku obce. Členmi 
komisie sú: Marianna Špaková, Martin Müller a Rastislav Fúrik. Inventarizácie sa zúčastní aj 
kontrolór obce P.Schimara. 
  

 Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UZNESENIE OZ 21/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 
  
poveruje Michaelu Elischerovú, písomne požiadať Okresný úrad v Košiciach o vypísanie 
termínu konania nových volieb na funkciu starostu obce Opátka. 
 

 Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

UZNESENIE OZ 22/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

plat pre povereného zastupujúceho starostu obce  201,00-- €/ mesačne /podľa Uznesenia OZ 
10/2014 zo dňa 6.12.2014/ do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce podľa § 13 b, ods. 
5, zákona NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
   



UZNESENIE OZ 23/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Neschvaľuje 

Preplatenie zostatkovej dovolenky odstupujúcemu starostovi Jánovi Popierovi.  

 

 Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

UZNESENIE OZ 24/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka 

 

Schvaľuje 

Odstupné pre odchádzajúceho starostu z rozpočtu obce podľa §5 ods.1 zákona NRSR č. 
253/1994, a to vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, spolu 603,00-- €/ 
podľa Uznesenia OZ 10/2014 zo dňa 6.12.2014.  

 

 Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 
7. Záver 
  
Na záver zástupca starostu obce poďakoval za úspešné rokovanie. 
  
  

Zapísala: 
 
Marianna Špaková   ………………………… 
 
Overovatelia: Martin Müller        ……………………………………... 
                         Helena Kleinová    ……………………………………... 
 
 
Zastupujúci starosta:  Ing.Michaela Elischerová      ……………………………………..                                      
 


