Zápisnica číslo 1/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 7. decembra 2014
v sále KD Lúčka

Prítomní: viď prezenčná listina
Slávnostné rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) v Lúčke zahájil Mikuláš
Mašlej, ktorý oboznámil prítomných s priebehom zasadnutia a odovzdal vedenie schôdze
zástupcovi starostu Andrejovi Havrilovi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Lúčka
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Príhovor novozvoleného starostu obce Lúčka
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
9. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce
10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a ďalších
členov
11. Určenie platu – odmeny starostu a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ a jeho
aktívu
12. Diskusia - rôzne
K bodu 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka:

Daniela Pšenáková

Overovatelia:

Anna Sopková
Andrej Havrila

K bodu 3/
Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lúčka, ktoré sa konali dňa
15.11.2014 predložil Mgr. Imrich Stach, predseda miestnej volebnej komisie. Oboznámil
prítomných, že na funkciu starostu obce kandidovali a boli zaregistrovaní dvaja kandidáti
Marek Malík (SDS) a doterajší starosta Mikuláš Mašlej (KDH). Za poslancov do obecného
zastupiteľstva kandidovalo a bolo zaregistrovaných 17 kandidátov v zložení : 7 kandidátov
za KDH, 7 kandidátov za SDS a 3 nezávislí kandidáti.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 408 voličov. Volieb sa zúčastnilo 258 voličov, čo
predstavuje 63,24%.Odovzdaných bolo 257 platných hlasovacích lístkov pre voľby do
obecného zastupiteľstva a 250 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
obce.
Voliči vo voľbách zvolili starostu obce a 7 poslancov obecného zastupiteľstva.
Za starostu obce bol zvolený:
Mikuláš Mašlej (KDH) – 172 hlasov
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Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Pavel Hermanovský (KDH) – 140 hlasov
Peter Marcin (KDH) – 136 hlasov
Ing. Dominik Tkáč (KDH) – 116 hlasov
Andrej Havrila (KDH) – 114 hlasov
RNDr. Marcel Tkáč (KDH) – 106 hlasov
Anna Sopková (NEKA) – 102 hlasov
František Mihelič (NEKA) – 89 hlasov
Náhradníci (kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ):
PeadDr. Ondrej Fečo (KDH) – 84 hlasov
Ján Miháľ (SDS) – 73 hlasov
RNDr. Rudolf Věchet (NEKA) – 72 hlasov
Kristián Tkáč (SDS) – 71 hlasov
Martin Tkáč (SDS) - 70 hlasov
Ján Kaňuch (SDS) – 65 hlasov
Ján Tkáč (KDH) – 65 hlasov
Marek Malík (SDS) – 51 hlasov
Ján Leško (SDS) – 47 hlasov
Štefan Mašlej (SDS) – 39 hlasov
K bodu 4/
Novozvolený starosta obce Mikuláš Mašlej prečítal a vykonal akt zloženia sľubu
starostu obce.
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony
a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Podpísal písomné znenie sľubu a prevzal si od predsedu miestnej volebnej komisie
osvedčenie o zvolení za starostu obce. Zástupca starostu Andrej Havrila mu odovzdal
insígnie a novozvolený starosta sa následne sa ujal vedenia rokovania zastupiteľstva.
K bodu 5/
Novozvolení poslanci v počte 6 zložili sľub do rúk novozvoleného starostu obce:
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce , dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy , a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Svojím podpisom potvrdili písomné znenie sľubu a prevzali si od predsedu miestnej volebnej
komisie osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
Pre pracovné povinnosti bol na zasadnutí neprítomný a sľub nezložil poslanec Pavel
Hermanovský, ktorý v zmysle zákona zloží sľub na najbližšom zasadnutí OZ.
Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie
doterajšieho obecného zastupiteľstva.
K bodu 6/
Mikuláš Mašlej vo svojom príhovore poďakoval všetkým poslancom, ktorí doposiaľ pracovali
v obecnom zastupiteľstve. Osobitne poďakoval dlhoročnému poslancovi OZ Jánovi Mihaľovi
za jeho dlhoročnú prácu v OZ ako aj nezištnú pomoc pre obec, Jánovi Tkáčovi (nebol na
zasadnutí prítomný), ktorý sa rozhodol nekandidovať a PeadDr. Ondrejovi Fečovi (nebol na
zasadnutí prítomný), ktorý v týchto voľbách skončil ako prvý náhradník. Všetkým trom
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odovzdal ďakovné listy a malú pozornosť. Zároveň sa poďakoval aj veliteľovi DHZ Štefanovi
Jadlovskému za jeho dlhoročnú prácu v HZ.
Vo svojom príhovore načrtol svoje plány na ktoré sa chce v novom volebnom období
zamerať. Podotkol , že verí , že pri dobrej spolupráci a ochote, spolu s poslancami bude
riešiť všetky úlohy a problémy k spokojností občanov našej obce. Zvoleným poslancom
poprial mnoho síl a zdravia do ďalšej práce.
K bodu 7/
Starosta Mikuláš Mašlej otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Lúčke. Skonštatoval, že prítomní sú šiesti poslanci OZ a tak je schopné
právoplatne sa uznášať.
Starosta predniesol na schválenie návrh programu, s ktorým boli oboznámení
v pozvánke.
Hlasovanie:
6
6
0
0
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo takto schváleným programom.
K bodu 8/
Starosta navrhol na post poslanca, ktorý bude oprávnený v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
dlhoročného poslanca RNDr. Marcela Tkáča.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie:
6
6
0
0
K bodu 9/
Starosta obce určil v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení za zástupcu starostu obce p. Andreja Havrilu, ktorý bol zástupcom aj
predchádzajúce volebné obdobie. Menovaný poslanec túto funkciu prijal a starosta mu
poprial mnoho síl a vyjadril svoje presvedčenie, že mu bude v práci nápomocný.
K bodu 10/
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie v zmysle § 15 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Starosta navrhol, aby pri OZ v Lúčke boli zriadené komisie tak ako doposiaľ:
-

komisia
komisia
komisia
komisia
komisia

finančná a pre správu obecného majetku
ochrany verejného poriadku
školstva, kultúry, telovýchovy a mládeže
pre vybavovanie sťažností
pre ochranu verejného záujmu

Poslanci sa informovali, či by sa nedali niektoré komisie zlúčiť do jednej, či nie je zbytočné
mať zriadených toľko komisií. Navrhli zlúčiť komisiu pre ochranu verejného poriadku
a komisiu pre ochranu verejného záujmu.
Starosta: - tieto komisie majú úplne odlišné postavenie a navyše Komisia pre ochranu
verejného záujmu je zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a je zložená výlučne
z poslancov OZ.
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Starosta dal o návrhu na zriadenie vyššie uvedených komisií hlasovať.
Hlasovanie:
6
6
0
0
Poslanci schválili zriadenie týchto komisií.
Po zriadení týchto komisií starosta predložil návrh na schválenie členov týchto komisií a to
nasledovne:
a) finančná a pre správu obecného majetku:

predseda :
podpredseda :
členovia:

Tkáč Dominik, Ing.
Marcin Peter
Migaš Štefan
Miháľ Ján
Sopko Martin

b) ochrany verejného poriadku:

predseda :
podpredseda :
členovia:

Hermanovský Pavel
Sopková Anna (104)
Galík Jozef st. (71)
Belák Jozef (20)
Mihelič František

c) školstva, kultúry, telovýchovy a mládeže:

predseda :
podpredseda :
členovia:

Tkáč Marcel, RNDr.
Havrila Andrej
Pšenáková Daniela
Pavlík Radoslav, Ing.
Fečo Ondrej, PeadDr.

d) pre vybavovanie sťažnosti:

členovia (poslanci):

Tkáč Marcel, RNDr.
Mihelič František
Hermanovský Pavel

náhradníci:

Havrila Andrej
Tkáč Dominik, Ing.

predseda :
podpredseda :
člen:

Sopková Anna
Hermanovský Pavel
Marcin Peter

e) pre ochranu verejného záujmu:

Hlasovanie:
6
6
0
0
Poslanci schválili zloženie týchto komisií.
K bodu 11/

Platové podmienky starostu upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 cit. zákona funkcia starostu je verejná funkcia,
ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami
podľa osobitného predpisu a s výkonom práce zamestnanca obce.
Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1
„Zákona“. Plat starostu je podľa uvedeného výpočtu vo výške 824 x 1,65 = 1.360 EUR
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Doposiaľ mal starosta
plat navýšený o 45% a navrhol, aby takýto plat poberal aj naďalej.
Peter Marcin – navrhol, aby starosta poberal minimálny plat v zmysle zákona a to z dôvodu
šetrenia a aby mu odmena bola vyplatená jednorázovo na základe výsledkov práce.
RNDr. Marcel Tkáč – navrhol, aby plat starostu ostal nezmenený a keďže to umožňuje
zákon, poslanci môžu o ňom opätovne rozhodnúť raz ročne.
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Keďže poslanci nemali žiadne iné návrhy starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Petra
Marcina, na schválenie minimálneho platu starostu:
Hlasovanie:
6

1

4
1
Poslanci návrh neschválili.

Keďže pozmeňujúci návrh neprešiel starosta dal hlasovať pôvodný návrh platu starostu:
Hlasovanie:
6
4
1
1
Poslanci schválili plat starostu vo výške 1.360 EUR s navýšením (odmenou) 45 %.
Starosta predložil návrh na schválenie mesačnej odmeny zástupcovi starostu a to vo
výške 50,00 eur mesačne s výplatou raz štvrťročne.
Hlasovanie:
6
5
0
1
Poslanci predložený návrh schválili.
Poslancom patrí za výkon funkcie poslanca odmena, ktorú OZ schvaľuje v zmysle §11
ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Doposiaľ táto odmena činila
čiastku 10,00 EUR/zasadnutia + odmena za aktivitu počas roka s výplatou raz ročne.
Starosta navrhol, aby výška odmeny bol aj naďalej nemenná.
Peter Marcin – navrhol, aby poslanci nepoberali žiadnu odmenu. Zároveň sa informoval
o tom, kde je poukázaná odmena, ktorej sa poslanec zriekne ako to bolo v prípade bývalého
poslanca Mareka Malíka v minulo období.
Starosta – odmena, ktorej sa poslanec vzdal neodišla z účtu obce, nakoľko nebola
poukázaná na konkrétnu položku.
Po diskusií sa väčšina poslancov súhlasila so schválením navrhovanej odmeny s tým, že ak
sa jej budú chcieť zriecť poukážu ju na konkrétny cieľ podľa vlastného uváženia.
Hlasovanie:
6
5
0
1
Poslanci predložený návrh schválili.
K bodu 12/
RNDr. Marcel Tkáč – informoval sa, či obec neplánuje pripravovať nové projekty z prioritnej
osi IROP (Integrovaný regionálny operačný systém) pre programové roky 2014 – 2020,
nakoľko má informáciu o tom, že tieto projekty sa začali vo veľkom rozbiehať aj po školách.
Starosta – zatiaľ nevie na čo sa budú dať konkrétne čerpať financie z týchto projektov, no
bude sa o možnosti informovať a sledovať možnosti. V súčasnosti obec plánuje získať
financie prostredníctvom MAS Topoľa, ale ako uviedol starosta je na tom ešte veľa práce,
aby sa dostavil výsledný efekt.
Anna Sopková – informovala sa ako to vyzerá obci so školou. Upozornila na to aký vysoký
kredit mala škola v čase jej zriadenia a ako jej úroveň rok, čo rok klesá. Ako uviedla, že jej
deti už tunajšiu ZŠ nenavštevujú, ale tlmočí názory rodičov, že hlavným problémom
klesajúceho počtu detí a tým aj znižovania úrovne školy je zlá, takmer žiadna komunikácia
vedenia školy s rodičmi. Navrhuje, aby v budúcnosti boli pozývaní na zasadnutia OZ aj
riaditeľ ZŠ a riaditeľka MŠ.
Informovala sa na názor starostu obce ako vidí budúcnosť školy.
Starosta – budúcnosť školy v obci nevidí pozitívne, nakoľko každým rokom klesajú počty
žiakov a od septembra 2015 nadobudne účinnosť novela školského zákona, ktorá je
likvidačná pre málotriedne školy. Ak nenastanú zmeny, škola v obci končí a je otázne, ako
zvládne samotná MŠ niesť všetky náklady potrebné na udržanie chodu budovy.
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Anna Sopková – navrhuje, aby sa obec začala zaoberať tým, akým spôsobom by pritiahla do
obce žiakov z ostatných obcí a tak sa predišlo k zániku školy. Lebo ako uviedla ak škola raz
zanikne je takmer isté, že už viacej v obci zriadená nebude.
Mgr. Imrich Stach K bodu 13/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

........................................................
Mikuláš Mašlej – starosta

I. overovateľ:

Anna Sopková

........................................................

II. overovateľ:
Andrej Havrila

........................................................
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