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Z á p i s n i c a 
Napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného dňa 

21.9.2016 o 18.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
 

Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Prejednanie výpovede Aleny Jeremiášovej 

4, Pracovný poriadok  

5, Záver 

 

1, Pán starosta Ján Popier otvoril mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opátke, 

privítal prítomných, a konštatoval, že prítomná je väčšina poslancov a zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Zároveň prítomných oboznámil s programom OZ. S programom 

zasadnutia poslanci jednohlasne súhlasili. 

 

2, Za zapisovateľku riadneho OZ určil p. Mariannu Špakovú a za overovateľov zápisnice p. 

Michaelu Elischerovú a p. Helenu Kleinovú 

 

3. Zasadanie OZ bolo oficiálne nahrávané. 

Na základe vykonanej inšpekcie práce v obecných potravinách P.Elischerová nanovo 

vysvetlila p. Jeremiášovej dôvody zníženia jej pracovného úväzku. P. Jeremiášová opäť 

vyjadrila nesúhlas s prácou na polovičný úväzok, čo tentokrát na mieste podpísala. 

Pred svedkami, sa vyjadrila, že si je vedomá prečo došlo k organizačnej zmene.   

P. Jeremiášovej bola predložená výpoveď podľa §63 odst.1 písm.b) z.p. Menovaná prevzala 

danú výpoveď na konzultáciu a na mieste podpísala vyjadrenie, že k výpovedi sa vyjadrí na 

pracovnom stretnutí na druhý deň – 22.9.2016.  
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P. Jeremiášovej bol na záver predložený Pracovný poriadok obce Opátka, ktorý si vzala 

domov.  

Prílohou tejto zápisnice bude záznam z prac. stretnutia, ktoré sa bude konať na základe 

dohody zamestnávateľa a zamestnankyne a ostatných prítomných (poslancov OZ) dňa 

22.9.2016. 

 

 

4, Starosta predložil poslancom upravený pracovný poriadok.  

-  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 

5, Záver: Po vyčerpaní programu starosta poďakoval prítomným o účasť a OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala: 

Marianna Špaková   ………………………… 

 

Overovatelia: Ing.Michaela Elischerová    ……………………………………... 

                                         Helena Kleinová    ……………………………………... 

 

 

Starosta obce: 

                                                   Ján Popier    ……………………………………..                                      
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Záznam z pracovného stretnutia dňa 22.9.2016 

 

 

 

Po uplynutí 24 hodín - dňa 22.9.2016 sa p. Jeremiášová ústne vyjadrila, že by súhlasila s 

výpoveďou dohodou k 30.9.2016 so štvormesačným odstupným a preplatením zostatkovej 

dovolenky.  

Vec je v štádiu riešenia, starosta rozhodol o vypracovaní Dohody u ukončení pracovného 

pomeru právnickou firmou. 
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