Zápisnica číslo 1/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 9. decembra 2018
v sále KD Lúčka

Prítomní: viď prezenčná listina

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia
o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Lúčka
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie
overovateľov zápisnice
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu podľa § 13b zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov
12. Určenie platu starostu obce
13. Rôzne
14. Záver
Slávnostné ustanovujúce rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) v Lúčke
otvoril Mikuláš Mašlej, ktorý prítomných oboznámil s priebehom rokovania a odovzdal vedenie
schôdze zástupcovi starostu Andrejovi Havrilovi.
K bodu 2)
Zapisovateľka:

Daniela Pšenáková

K bodu 3)
Predseda miestnej volebnej komisie (ďalej len MVK) Mgr. Imrich Stach predniesol
správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lúčka, ktoré sa konali dňa
10.11.2018:
- počet voličov zapísaných v zozname voličov :
420
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
167
- počet platných hlasov pre voľby starostu obce:
144
- počet platných hlasov pre voľby poslancov OZ:
166
- kandidáti zvolení za poslancov OZ :
1. Pavel Hermanovský l (KDH)
122 hlasov
2. Andrej Havrila (KDH)
112 hlasov
3. Mgr. Magdaléna Zavillová (Nez.) 99 hlasov
4. Anna Sopková (Nez.)
94 hlasov
5. RNDr. Marcel Tkáč (KDH)
89 hlasov
6. PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. (KDH)74 hlasov
7. František Mihelič (KDH)
71 hlasov
- náhradníci (kandidáti, ktorí neboli zvol.) 1. Marek Mašlej (KDH)
42 hlasov
2. Matúš Tkáč (KDH)
38 hlasov

- za starostu obce bol zvolený:

1. Mikuláš Mašlej (KDH)

Celková účasť na voľbách do orgánov samosprávy v obci Lúčka bola 39,76%.
(Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce – viď
príloha zápisnice)
K bodu 4)
Novozvolený starosta obce Mikuláš Mašlej zložil sľub starostu obce v znení:
,,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.
(Sľub starostu – viď príloha zápisnice)
K bodu 5)
Všetci novozvolení poslanci zložili sľub poslanca v znení:
,,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.
Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie
doterajšieho obecného zastupiteľstva.
(Sľub poslancov – viď príloha zápisnice)
K bodu 6)
Starosta obce Mikuláš Mašlej vystúpil so svojim príhovorom. Poďakoval za prejavenú
dôveru, ktorú získal vo voľbách. Zhodnotil predošlé volebné obdobie a naznačil priority svojho
programu na nasledujúce obdobie. Ako uviedol spolieha na dobrú spoluprácu s poslancami OZ
aby sa čo najviac vykonalo pre občanov obce. Verí, že v nasledujúcom období s podarí dokončiť
začaté projekty ale aj popracovať na nových výzvach. Poslancom poprial veľa chute a odhodlania
do náročnej práce v nasledujúcom období.
K bodu 7)
Starosta otvorili pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke. Skonštatoval, že prítomní sú všetci poslanci takže OZ je schopné právoplatne sa
uznášať. Poslancom predniesol návrh programu s ktorým boli oboznámení v pozvánke.
HLASOVANIE:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo takto schváleným programom.

K bodu 8)
Starosta predložil návrh na zloženie pracovných komisií a to nasledovne:
Návrhová a mandátová komisia:

RNDr. Marcel Tkáč
PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
František Mihelič

HLASOVANIE:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
(Správa mandátovej komisie – viď príloha zápisnice)
Volebná komisia:

Mgr. Magdaléna Zavillová
Anna Sopková
Pavel Hermanovský

HLASOVANIE:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu 9)
Starosta oznámil poslancom OZ, že v zmysle § 13b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení určuje za zástupcu starostu poslanca Andreja Havrilu, ktorý bol zástupcom
aj predchádzajúce volebné obdobia. Menovaný túto funkciu prijal.
K bodu 10)
Za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch, podľa § 12 ods. 2. 1. veta, ods. 3, 5, 6 - 3. veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov navrhuje starosta poslanca RNDr. Marcela Tkáča. O predloženom návrhu dal hlasovať.
HLASOVANIE:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu 11)
V zmysle § 15 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže
zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Starosta
navrhol, aby boli zriadené dve stále komisie a to komisia pre ochranu verejného záujmu (zriaďuje
sa v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov) a komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností.
Navrhol, aby ďalšie komisie si obecné zastupiteľstvo zriaďovalo vždy podľa potreby pre konkrétnu
vec (ako komisie dočasné). Poslanci súhlasili s tým, aby sa komisie, ktoré v minulosti neboli
funkčné nezriaďovali. Starosta dal hlasovať o návrhu na zriadenie:
a) Komisie pre ochranu verejného záujmu
b) Komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
HLASOVANIE:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Následne predložil návrh na zloženie týchto komisií a to nasledovne:

a) Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Predseda :
Anna Sopková
Podpredseda: Mgr. Magdaléna Zavillová
Člen:
Pavel Hermanovský
b) Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti
Predseda :
RNDr. Marcel Tkáč
Podpredseda: PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
Člen:
Andrej Havrila
František Mihelič
Daniela Pšenáková
HLASOVANIE:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu 12)
Platové podmienky starostu upravuje zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 3 ods. 1 cit. Zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu príslušnej platovej skupiny podľa počtu
obyvateľov v zmysle § 4 ods. 1 o právnom postavení a platových pomeroch starostov. Obecné
zastupiteľstvo môže v zmysle § 4 ods. 2 cit. zákona plat starostu zvýšiť max. o 70%. Doposiaľ
mal starosta plat zvýšený o 45%. Novelizáciou zákona sa upravil koeficient v § 4 ods. 1 na 1,83
násobok. Aby plat starostu ostal na rovnakej úrovni ako doposiaľ, starosta navrhol zvýšenie platu
o 30%.
RNDr. Marcel Tkáč – navrhol aby plat starostu bol zvýšený o 35%, čo by kopírovalo súčasne
zvyšovanie platov zamestnancov vo verejnej sfére.
Starosta dal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať:
HLASOVANIE:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanci schválili plat starostu s navýšením o 35%.
K bodu 13)
RNDr. Marcel Tkáč – navrhol aby si OZ vypracovalo niečo ako „Programové vyhlásenie“, kde by
si vytýčilo dlhodobé aj krátkodobé ciele práce v tomto volebnom období.
Starosta – obec má vypracovaný PHSR v ktorom sú obsiahnuté plány a ciele, ktoré obec má.
Sopková Anna – navrhla, aby si poslanci stanovili plán podujatí na budúci kalendárny rok. Nešlo
by o podujatia, ktoré sú každoročné a tradične ich pripravuje starosta, MŠ ZŠ. Navrhuje, aby
poslanci vniesli do života obce niečo nové. Upozornila na to, že v obci je mnoho talentovaných
občanov, ktorí ostávajú nepovšimnutí a tak odchádzajú mimo obce
PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. – upozornil, že po skúseností z predchádzajúceho obdobia si prácu
poslanca predstavuje ináč. Aby to rokovanie OZ nebolo len o dvíhaní rúk, ale aby každý dopredu
vedel o čom bude hlasovať. Navrhol, aby každý dostal predom pripravený materiál, ktorý sa
bude na rokovaní predkladať a to v dostatočnom časovom predstihu, aby sa na to mohol náležite
pripraviť.

Starosta – pripravovaný materiál je zverejnený na WEB stránke obce v rubrike „Materiál na
zasadnutie OZ“, no nie všetko sa dá zverejniť. Niektoré materiály (napr. projekty) sú tak
rozsiahle že praktický ich nie je možné ani nakopírovať a doručiť.
PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. – navrhuje, aby materiál obsahoval aspoň základné údaje
RNDr Marcel Tkáč – navrhol, že je oveľa jednoduchšie a časovo aj materiálovo úspornejšie prísť
na obecný úrad a najmä rozsiahlejší materiál si naštudovať v dostatočnom časovom predstihu
pred rokovaním, prípadne si ho vyžiadať napr. e mailom (v rámci možnosti).
Starosta informoval poslancov, že 12.12.2018 plánuje zvolať II. zasadnutie OZ a to za
účelom prerokovania a schválenia Rozpočtu na rok 2019, VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO ako aj Zásad odmeňovania poslancov. Upozornil poslancov na plánované
zmeny vo výške poplatku za KO a DSO. Zároveň dal do pozornosti poslancov, že pripravované
návrhy sú na WEB stránke obce.
Po prediskutovaní sa poslanci dohodli na inom termíne zasadnutia, nakoľko viacerí budú
v plánovanom termíne pracovne mimo. II. zasadnutie OZ v Lúčke sa teda uskutoční dňa
13.12.2018 (štvrtok) o 18:00hod. v kancelárií starostu obce.
K bodu 14)
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a prvé rokovanie OZ v Lúčke vo volebnom období 2018 – 2022 ukončil.

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

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

Andrej Havrila

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

Mgr. Magdaléna Zavillová

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

