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

26.9.2016 o 18.00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 

1, Otvorenie 

2, Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3, Prejednanie výpovede Aleny Jeremiášovej  

4, 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. 

Martin Muller a p. Štefan Drabík. 

 

3. Zasadanie OZ bolo oficiálne nahrávané. 

Starosta predložil p. Jeremiášovej Dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Z.p. 

s dôvodom skončenia prac.pomeru podľa § 63 ods.1 písm. b) vypracovanú právnikom za 

dodržania všetkých jej požiadaviek z predchádzajúceho prac.stretnutia a taktiež Kolektívnej 

zmluvy, podľa ktorej má p. Jeremiášová nárok na preplatenie dovolenky a odstupné vo výške 

päťnásobku jej priemerného mesačného zárobku.  

Poslanci trvali na vyjadrení sa k Dohode na mieste, nakoľko bola vypracovaná podľa jej 

požiadaviek a nakoľko sa o ukončení jej pracovného pomeru jedná už od júla. 

P. Jeremiášová Dohodu odmietla podpísať a trvala na svojej možnosti konzultácií 

s právnikom.  
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Starosta napokon p. Jeremiášovej povolil vziať si Dohodu na konzultácie a p. Jeremiášová na 

mieste podpísala, že sa vyjadrí na druhý deň – 27.10.2016.  

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

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

27.9.2016. 

 

 

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

 

 

 

Zapísala: 

Marianna Špaková   …………………………...... 

 

Overovatelia: 

Martin Muller    ……………………………………... 

Štefan Drabík     ……………………………………... 

 

 

Starosta obce: 

       Ján Popier    ……………………………………..                                      
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Záznam z pracovného stretnutia dňa 28.9.2016 

 

 

Dňa 27.9.2016 sa p. Jeremiášová osobne ospravedlnila starostovi p. Popierovi - v mieste jeho 

bydliska - z dôvodu choroby dcéry, a zároveň prisľúbila, že sa vyjadrí nasledujúci deň -  t.j. 

28.9.2016.  

Daného dňa sa však nedostavila. Poslanci zúčastnení na pracovnom stretnutí sa so 

zamestnankyňou pokúšali opakovane neúspešne telefonicky skontaktovať. Z uvedeného 

vyplýva, že p. Jeremiášová svoj prísľub nedodržala.  Spolu so starostom sa poslanci zhodli na 

odoslaní výpovede zamestnávateľa podľa §63 odst.1 písm.b) Z.p. na základe rozhodnutia 

o organizačnej zmene poštou.  
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