Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 12. 2018
Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Martin
Baňas, Jan Barnoky, Ing. Miroslav Fečik, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Štefan Olejník, Ing. Slavomír
Pariľák, Gejza Sabanoš, Mgr. Ján Vysocký, Ing. Ján Tirpák, Mgr. Andrea Hanišová, Eva Lešková,
verejnosť – 2 občania
PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí (predsedkyňa miestnej volebnej
komisie p. Hanišová)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení starostovi obce (predseda miestnej volebnej komisie
p. Hanišová)
6. Odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi obce
7. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
8. Odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva (predseda miestnej
volebnej komisie p. Hanišová)
9. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
10. Schválenie programu zastupiteľstva
11. Určenie overovateľov zápisnice
12. Informácia starostu obce o menovaní zástupcu starostu
13. Schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
14. Schválenie platu starostovi obce
15. Diskusia
16. Schválenie uznesenia
17. Záver

1. K bodu: Otvorenie zasadnutia
Rokovanie otvoril starosta obce MVDr. Štefan Krajči. Privítal prítomných na ustanovujúcom
zasadnutí OcZ, ktoré sa koná po komunálnych voľbách konaných 10. novembra 2018. V úvodnom
príhovore zhodnotil výsledky svojho pôsobenia vo funkcii starostu za celé obdobie od roku 2006
a poďakoval sa za spoluprácu.
Následne odovzdal slovo Mgr. Hanišovej, predsedkyni miestnej volebnej komisie, aby
oznámila prítomným výsledky volieb.
2. K bodu: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Andrea Hanišová prezentovala výsledky volieb
konaných dňa 10.11.2018 podľa zápisnice miestnej volebnej komisie. Účasť vo voľbách bola
48,28 %. Starosta poďakoval Mgr. Hanišovej za oboznámenie prítomných s výsledkami volieb.
3. K bodu: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. Odovzdanie osvedčenia o zvolení
starostovi obce.
Mgr. Andrea Hanišová vyzvala novozvoleného starostu, aby zložil sľub. Starosta obce zložil
zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho podpisom. Následne mu odstupujúci starosta odovzdal
insígnie a osvedčenie o zvolení.
4. K bodu: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta požiadal Mgr. Antonyovú, aby prečítala sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Poslanci následne slovom „sľubujem“ a podpisom potvrdili tento sľub. Predsedkyňa miestnej

volebnej komisie odovzdala každému z poslancov osvedčenie o zvolení a spolu so starostom
zablahoželali novozvoleným poslancom k zvoleniu.

5. K bodu: Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta v príhovore poďakoval za vykonanú prácu v prospech obce odchádzajúcemu
starostovi. Poukázal na to, že nás čaká náročné obdobie, v ktorom sa budú v spolupráci
s poslancami riešiť úlohy v prospech ďalšieho rozvoja obce a bude potrebné vytvoriť podmienky,
aby sa väčšina cieľov a vízií, s ktorými išli do volieb, dokázala naplniť.
Následne vyhlásil krátku prestávku, počas ktorej občania prítomní ako „verejnosť“ z
ustanovujúceho zasadnutia OcZ odišli.
6. K bodu: Schválenie programu zastupiteľstva
Starosta sa opýtal, či má niekto z poslancov pripomienku k predloženému programu resp. či ho
niekto chce doplniť.
Poslanci hlasovali o predloženom programe.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

7. K bodu: Určenie overovateľov zápisnice
Starosta určil za overovateľov zápisnice p. Gejzu Sabanoša a Ing. Slavomíra Pariľáka.
8. K bodu: Informácia starostu obce o menovaní zástupcu starostu
Starosta informoval poslancov, že na pozíciu zástupcu starostu vymenoval Ing. Miroslava
Fečika.
Poslanci vzali informáciu o menovaní zástupcu starostu na vedomie.
9. K bodu: Schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva
Starosta navrhol za poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
Mgr. Jána Vysockého. Opýtal sa, či má niekto z poslancov iný názor.
Poslanci hlasovali o schválení Mgr. Jána Vysockého za poslanca, ktorý bude poverený zvolávať
a viesť zasadnutia zastupiteľstva.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 8 ( Mgr. Miroslava Antonyová Martin Baňas, Jan Barnoky, Ing. Miroslav Fečik, Mgr. Vladimír

Lukáč, Ing. Štefan Olejník, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš)
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 1 (Mgr. Ján Vysocký)

10. K bodu: Určenie platu starostovi obce
Starosta požiadal poslancov, aby predniesli návrh. O slovo sa prihlásil Ing. Fečik, pripomenul,
že Obecnému zastupiteľstvu je podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení vyhradená právomoc určovať plat starostu obce a to v súlade so zákonom
NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v platnom znení.
V zmysle § 3 tohto zákona patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4,
ktorý je závislý na počte obyvateľov.
V prípade našej obce je násobok 2,41 (počet obyvateľov od 3001 do 5000)
Podľa § 4 ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo svojim rozhodnutím zvýšiť základný plat starostu
obce až o 60 %.
Ing. Fečik navrhol navýšiť starostovi základný plat v zmysle zákona o 30 %.

K návrhu sa vyjadril Mgr. Lukáč ktorý zdôraznil, že nesúhlasí s predloženým návrhom a
navrhuje starostovi schváliť iba základný plat bez akéhokoľvek navýšenia. Svoj návrh odôvodnil
tým, že starosta je nový a ešte nič pre obec neurobil, až keď niečo dokáže, tak sa zvýšeniu nebráni.
S jeho názorom súhlasil aj Ing. Olejník. Mgr. Vysocký sa pripojil k názoru Ing. Fečika. Ľubotice sú
veľká obec a je to robota na 24 hodín, ak sa starosta neosvedčí, tak sa mu plat zníži. P. Baňas
navrhuje prestávku na prediskutovanie. Starosta vyhlásil prestávku.
Po uzavretí diskusie starosta oznámil, že dá hlasovať najskôr o návrhu Ing. Fečika
Poslanci hlasovali o návrhu na navýšenie základného platu starostu vo výške 30 %.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 2 (M. Fečik, Mgr. Vysocky)
PROTI: 6 (Mgr. Antonyová, M. Baňas, J. Barnoky, Ing. Lukáč, Ing. Olejník, G. Sabanoš)
ZDRŽALI SA: 1 (Ing. Pariľák)
Uznesenie nebolo prijaté.
Poslanci hlasovali o návrhu na určenie platu starostu bez akéhokoľvek navýšenia.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 5 (Mgr. Antonyová, M. Baňas, Ing. Lukáč, Ing. Olejník, G. Sabanoš)
PROTI: 1 (Ing. Pariľák)
ZDRŽALI SA: 3 (J. Barnoky, Ing. Fečik, Mgr. Vysocký)
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta ďalej navrhol, aby sa zastupiteľstvo stretlo raz do mesiaca, každý druhý pondelok,
okrem januára a augusta, tak ako to bolo zaužívané doteraz. Výnimočne by sa OcZ stretlo v januári
2019, kedy by starosta chcel navrhnúť členov obecnej rady a predsedov jednotlivých komisií. P.
Barnoky navrhol zasadnutie o 17,00 hod, aby sa každý mohol dostaviť načas. Ing. Olejník ešte
navrhol, aby sa program zastupiteľstva posielal minimálne 4 dni vopred, nie 3 dni, ako to bolo
doteraz.

11. K bodu: Schválenie uznesenia
Starosta prečítal návrh uznesenia OcZ. Po prednesení návrhu sa opýtal poslancov, či má niekto
pripomienky k navrhnutému uzneseniu, resp. či ho niekto chce doplniť. Následne poslanci hlasovali
o prijatí uznesenia.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov

ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

12. K bodu: Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť na ustanovujúcom zasadnutí.
Konštatoval, že pred nami je nové volebné obdobie, kde bude potrebné prijímať dôležité a v
mnohých prípadoch aj ťažké rozhodnutia a preto je nutná naša úzka a korektná spolupráca. Vyjadril
presvedčenie, že spoločnými silami sa podarí viesť našu obec k rozvoju a prosperite.
Ľubotice 10. 12. 2018
Zapísala: Ing. Beáta Bajužíková
Overovatelia: Ing. Slavomír Pariľák
Gejza Sabanoš

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

